
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tanaman Kelapa (Cocos nucifera Linn) 

 

 

Kelapa (Cocos nucifera L.) termasuk famili Palmae dari genus Cocos.  Dikenal 

dua varietas yang nyata perbedaannya yaitu varietas genjah dan varietas dalam 

(Setyamidjaja, 1994).  Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna atau 

tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.  Seluruh bagian pohon kelapa 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut 

pohon kehidupan (tree of life) karena hampir seluruh bagian dari pohon, akar, 

batang, daun, dan buahnya dapat digunakan untuk kebutuhan kehidupan manusia 

sehari-hari (Anonim, 2008). 

 

 
 

Gambar 1. Pohon kelapa 

Sumber: Pradina (2010) 

Kelapa merupakan tanaman serbaguna karena seluruh bagian tanamannya 

bermanfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari.  Akar kelapa menginspirasi 

penemuan teknologi penyangga bangunan cakar ayam, batangnya digunakan 
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sebagai kayu dengan mutu menengah, daunnya dipakai sebagai atap rumah setelah 

dikeringkan, daun muda kelapa, dipakai sebagai bahan anyaman dalam pembuatan 

ketupat atau berbagai bentuk hiasan lainnya.  Tandan bunganya yang disebut 

mayang, dipakai orang untuk hiasan dalam upacara perkawinan dengan simbol 

tertentu.  Cairan manis yang keluar dari tangkai bunga, disebut nira dapat 

diminum sebagai penyegar, difermentasi menjadi tuak, atau diolah menjadi gula 

merah dan gula semut.  Buah kelapa adalah bagian paling bernilai ekonomi.  

Sabut (mesokarp yang berupa serat-serat kasar) diperdagangkan sebagai bahan 

bakar, pengisi jok kursi, anyaman tali, keset, serta media tanam bagi anggrek.  

Tempurung atau batok (bagian endokarp) dipakai sebagai bahan bakar, pengganti 

gayung, wadah minuman, bahan baku berbagai bentuk kerajinan tangan, arang, 

karbon aktif, dan asap cair (Suhardiyono, 1997).  Daging buah kelapa merupakan 

endosperma buah kelapa yang berupa cairan serta endapannya yang melekat di 

dinding dalam batok.  Daging buah muda biasa disajikan sebagai es kelapa muda.  

Cairan ini mengandung beraneka enzim dan memiliki khasiat penetral racun dan 

efek penyegar/penenang (Anonim, 2007b).   

 

 

2.2 Nira Kelapa 

 

 

Nira kelapa adalah cairan bening yang keluar dari bunga kelapa yang pucuknya 

belum membuka atau pohon penghasil nira lain seperti aren, siwalan, dan lontar 

yang disadap, cairan ini merupakan bahan baku untuk pembuatan gula.  Dalam 

keadaan segar nira mempunyai rasa manis berbau harum dan tidak berwarna. 

Selain bahan baku pembuatan gula nira dapat pula digunakan sebagai bahan 
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makanan lain yaitu minuman keras (tuak), asam cuka dan minuman segar, serta 

pada akhirnya muncul produk baru dari nira aren yaitu gula merah serbuk. 

Kelapa mulai dapat disadap umur 6-8 tahun serta lamanya dapat disadap 25-30 

tahun, pengambilan nira dengan cara memotong tangkai bunganya.  Penyadapan 

dilakukan sepanjang tahun selama 4 bulan, hasil niranya 2 kg per hari sadap.  

Rendemen nira menjadi gula merah yaitu 12-18%, gula merah yang dihasilkan 

antara 30-40 kg per pohon per tahun. 

Nira kelapa diperoleh dari hasil penyadapan tandan bunga (mayang) kelapa. 

Biasanya tandang bunga yang dapat disadap bila tandan tersebut digoyang-

goyangkan akan melenting.  Penyadapan nira dilakukan melalui proses 

pemukulan tangkai bunga untuk mengempukan tandan.  Pengempukan tandan ini 

dimulai sejak bunga belum berkembang sampai bunga menjadi mekar, lamanya 

±3 minggu.  Mekarnya bunga kelapa tersebut dapat diperlambat dengan 

membungkus atau mengikatnya dengan menggunakan tali atau sabut.  Setelah 

bunga berkembang ujung tandan dipotong kira-kira 5 cm dari ujung tangkai 

bunga, dan tandan akan mengeluarkan nira yang kemudian ditampung dalam 

lodong bambu. Frekuensi penyadapan dilakukan sehari 2 kali setiap pagi dan 

petang. 

Menurut Dyanti (2002), nira merupakan cairan manis mengandung gula pada 

konsentrasi 7,5 % sampai 20,0 % yang terdapat di dalam bunga tanaman aren, 

kelapa dan lontar yang pucuknya belum membuka dan diperoleh dengan cara 

penyadapan.  Pada umumnya masyarakat memanfaatkan nira kelapa untuk 
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pembuatan gula merah dan gula semut, selain itu dapat digunakan sebagai 

minuman segar baik dari niranya langsung maupun nira yang dibuat sirup. 

Pohon kelapa menghasilkan nira1L sampai dengan 2L untuk setiap panen yaitu 

sore hari saja, sedangkan untuk pemanenan pagi hari berkisar 1,5L sampai dengan 

4L, yang terdapat dalam mayang yang disadap (Departemen Pertanian, 1991).  

Pengambilan nira kelapa dimulai dengan cara menyadap mayang bunga kelapa 

yang berumur satu bulan atau bulan mekar.  Nira keluar, ditampung dalam 

bumbung/jerigen yang dipasang di bawahnya.  Menurut Santoso (1995), nira 

kelapa mudah mengalami fermentasi karena mengandung sukrosa yang tinggi.  

Jika nira tidak langsung diolah setelah penyadapan, maka warna nira akan 

berubah menjadi keruh dan kekuning-kuningan, rasa asam, dan bau menyengat.  

Hal ini disebabkan terjadinya pemecahan sukrosa menjadi gula reduksi.  Proses 

pemecahan sukrosa tersebut karena rendahnya derajat keasaman (pH) nira, karena 

itu penderes gula merah perlu melakukan penambahan bahan pengawet ke dalam 

jerigen untuk mempertahankan pH nira sehingga tidak terjadi proses fermentasi 

khamir dan bakteri yaitu S. cerevisiae, L. mesenteroides, dan L. plantarum.  Zat 

pengawet terdiri dari senyawa organik dan anorganik dalam bentuk asam atau 

garamnya. 

Hasil nira yang diperoleh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keadaan iklim 

mempengaruhi banyaknya nira, dan penyadapan yang dilakukan dalam musim 

hujan akan menghasilkan nira yang lebih banyak daripada musim kemarau.  

Selain itu, umur pohon kelapa juga menentukan nira yang dihasilkan, pohon yang 

lebih muda akan menghasilkan nira lebih banyak daripada pohon yang lebih tua 
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(Soedijanto dan Sianipar, 1981 dalam Feriandi, 2008 dalam Deden, 2009). 

Komposisi kimia nira kelapa disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan kimia nira kelapa 

 

No. Kandungan kimia Nira kelapa 

1 Total Padatan l5,2-l9,7 

2 Sukrosa(%) l2,03 – l4,85 

3 Kadar air (%)  88,80 

4 Karbohidrat (%)  l4,35 

5 Protein (%)  0,l 

6 Lemak (%)  0,l7 

7 Abu (%) 0,66 

8 Asam askorbat (g/l00 ml) l6,0 - 30,0 

 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (1995). 

 

Nira kelapa yang digunakan untuk gula harus memiliki kualitas yang baik.  Nira 

yang kurang baik mudah menjadi basi (Jawa: lumer), aroma dan rasanya kecut, 

dan akan menghasilkan gula kelapa yang mudah lengket.  Sedangkan nira kelapa 

yang berkualitas baik dan masih segar mempunyai rasa manis, berbau harum, 

tidak berwarna (bening), derajat keasaman (pH) berkisar 6-7, dan kandungan gula 

reduksinya relatif rendah (Kusumanto, 2008). 

 

 

2.3 Pembuatan Gula Merah 

 

 

Gula merah adalah gula yang dihasilkan dari penguapan nira pohon kelapa.  Gula 

merah atau dalam perdagangan disebut gula jawa atau gula nira, biasanya dijual 

dalam bentuk setengah mangkok atau setengah elip.  Bentuk demikian ini 

dihasilkan dari cetakan yang digunakan berupa setengah tempurung kelapa, 

adapula yang menggunakan cetakan bambu, sehingga bentuknya bulat silindris.  

Gula merah masih banyak digunakan khususnya masyarakat jawa sebagai bumbu 
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masak karena memiliki aroma dan rasa yang khas karamel palma.  Disamping itu, 

gula merah juga digunakan untuk pemanis minuman, bahan pembuat kecap, bahan 

pembuat dodol, dan pembuat kue, serta bahan penambah cita rasa pada makanan. 

Adapun secara umum pembuatan gula merah kelapa adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Baku: 

Bahan baku pembuatan gula merah kelapa adalah nira kelapa.  Nira diperoleh dari 

penyadapan bunga kelapa yang sudah cukup umur. Nira yang digunakan harus 

mempunyai pH 5,5-7,0 dan kadar gula reduksi (glukosa dan fruktosa) reltif 

rendah. Nira segar biasanya mempunyai pH 6,0-7,0. 

b. Bahan Tambahan: 

Bahan tambahan yang umum digunakan adalah : 

1. Bahan pengawet seperti air kapur, tatal nangka atau kulit manggis yang 

diisikan ke dalam pongkor penampung nira sebelum pongkor tersebut dipasang 

di pohon (tiap pongkor biasanya diisi bahan pengawet sebanyak kira-kira 5 

ml). 

2. Pengawet lain yang dapat digunakan adalah natrium metabisulfit dengan dosis 

0,025-0,10 % atau natrium benzoat dengan dosis 0,05-0,20 %. 

3. Kelapa parut, kemiri atau minyak goreng, digunakan untuk menekan buih yang 

terbentuk atau meluap sewaktu pendidihan. 

4. Air untuk mencuci peralatan dan cetakan sebelum dan sesudah digunakan dan 

untuk membasahi cetakan sehingga gula kelapa yang dicetak nantinya mudah 

lepas dari cetakan. 
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c. Proses Pembuatan 

Proses pembuatan gula merah pada prinsipnya adalah proses penguapan atau 

pemekatan nira.  Nira hasil sadapan dikumpulkan dalam ember, lalu sesegera 

mungkin dimasak untuk mencegah terbentuknya asam.  Sebelum dimasak, nira 

disaring terlebih dahulu untuk membuang kotoran-kotoran berupa bunga kelapa, 

lebah dan semut. Penyaringan ini menggunakan kain saring yang bersih.  

Kemudian dilakukan pemasakan nira pada suhu 110
o
C. pada saat mulai mendidih, 

kotoran halus akan terapung kepermukaan bersama buih nira.  Pendidihan 

selanjutnya akan menimbulkan busa nira yang meluap-luap berwarna coklat 

kekunging-kuningan.  Bila nira sudah mengental, api dikecilkan dan pekatan nira 

tetap diaduk-aduk.  Untuk mengetahui bahwa nira tersebut sudah masak atau 

belum, dilakukan pengujian kekentalan yaitu dengan cara menteskan pekatan nira 

ke dalam air dingin.  Bila tetasan tadi menjadi keras, pemasakan sudah cukup dan 

wajan segera diangkat dari tunggu.  Waktu yang diperlukan untuk memasak 25-30 

liter nira kira-kira 4-5 jam.   

Untuk mempercepat proses pendinginan pekatan nira dapat dilakukan dengan 

pengadukan.  Pengadukan dilakukan sampai suhunya turun menjadi sekitar 70
o
C. 

pengadukan ini juga akan menyebabkan tekstur dan warna gula yang dihasilkan 

lebih baik dan cepat kering.  Segera setelah suhu pekatan nira telah turun menjadi 

sekitar 70
o
C, maka dilakukan pencetakan.  Pekatan nira dituangkan ke dalam 

cetakan bambu yang sebelumnya telah direndam dan dibasahi dengan air untuk 

mempermudah pelepasan setelah gula menjadi kering.  Pelepasan gula dilakukan 

setelah gula  
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mencapai suhu kamar.  Gula yang telah dikeluarkan dari cetakan dibungkus untuk 

selanjutnya dipasarkan.  Pembungkus yang digunakan dapat berupa daun kelapa 

kering, pohon pisang atau kantung plastik (Anonim, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Diagram alir pembuatan gula merah kelapa  

 Sumber: Anonim (2011) 

 

 

 

2.4 Standar Mutu Gula Kelapa 

 

 

Gula kelapa merupakan produk agroindustri yang banyak digunakan oleh 

masyarakat.  Gula kelapa umumnya diproduksi secara tradisional dengan skala 

rumah tangga.  Pemasaran dari gula kelapa diharapkan dapat menjangkau pasaran 

Penyaringan  

Hasil Penyaringan 

Pemasakan 

Pendinginan 

Pencetakan 

Pekatan Nira 

Pengemasan 

Nira (pH 6-7) 

 

Gula merah Cetak 

 

Minyak goreng Buih & Kotoran 
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luar negeri, sehingga pendapatan penderes gula kelapa sebagai penderes akan 

meningkat.  Kelemahan dari produk agroindustri gula kelapa ini adalah dalam hal 

mutu produk, oleh karena itu diperlukan usaha pengendalian mutu gula kelapa 

dengan menerapkan standar mutu gula kelapa yang ditentukan oleh pemerintah 

menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 013743.1995), sehingga produk gula 

merah dari Indonesia dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain.  

Syarat mutu gula merah Indonesia disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Syarat mutu gula merah (SNI 013743.1995) 

 
Keadaan Satuan Persyaratan (%) 

Bentuk  Normal 

Bau  Normal 

Rasa  Normal dan khas 

Warna  Kuning sampai kecoklatan 

Bagian yang tidak larut air %bb Maksimal 1,0 

Air %bb Maksimal 10,0 

Abu %bb Maksimal 2,0 

Gula reduksi %bb Maksimal 10,0 

Sukrosa %bb Minimal 77,0 

   

Cemaran logam   

Timbal (Pb) mg/kg Maksimal 2,0 

Tembaga (Cu) mg/kg Maksimal 10,0 

Seng (Zn) mg/kg Maksimal 40 

Timah (Sn) mg/kg 0 

Raksa (Hg) mg/kg Maksimal 0.03 

Arsen (As) mg/kg Maksimal 40,0 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (1995). 

 

 

2.5 Jenis-Jenis Pengawet Nira 

 

 

Sejak manusia dapat berbudidaya tanaman dan hewan, hasil produksi panen 

menjadi berlimpah.  Namun bahan-bahan tersebut ada yang cepat busuk, makanan 

yang disimpan dapat menjadi rusak, misalnya karena oksidasi atau benturan.  
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Contohnya lemak menjadi tengik karena mengalami reaksi oksidasi radikal bebas.  

Untuk menangani hal tersebut, manusia melakukan pengawetan pangan, sehingga 

bahan makanan dapat dikonsumsi kapan saja dan dimana saja, namun dengan 

batas kadaluarsa, dan kandungan kimia dan bahan makanan dapat dipertahankan.  

Selain itu, pengawetan makanan juga dapat membuat bahan-bahan yang tidak 

dikehendaki seperti racun alami dan sebagainya dinetralkan atau disingkirkan dari 

bahan makanan.  Aktivitas-aktivitas bahan pengawet tidaklah sama, misalnya ada 

yang efektif terhadap bakteri, khamir, ataupun kapang (Winarno,1997).   

Zat pengawet nira yang umum digunakan yaitu kapur (CaO) dan sulfit (SO2).  

Kapur dan sulfit merupakan bahan pengawet yang umum dipakai para penderes 

gula merah.  Selain bahan-bahan kimia tersebut, para penderes juga menggunakan 

pengawet-pengawet alami seperti daun manggis, kulit buah manggis, daun 

manggis hutan, daun jambu biji, dan kayu nangka.  Tetapi penggunaan pengawet-

pengawet alami tersebut agak jarang, karena penggunaannya yang kurang praktis 

dan cukup sulit untuk mencari bahan-bahan tersebut.  Kapur dan sulfit 

mempunyai keuntungan dan kelebihan masing-masing.  Kapur merupakan bahan 

pengawet yang paling banyak pemakaiannya.  Keunggulan kapur dibanding 

dengan sulfit adalah harganya relatif murah, rendemen yang dihasilkan cukup 

tinggi, dan sangat mudah didapatkan; sedangkan kekurangan dari kapur adalah 

waktu masak yang cukup lama, gula merah yang dihasilkan sedikit pahit, dan 

warna gula merah yang dihasilkan coklat kehitaman. 

Pengawet sulfit merupakan bahan pengawet yang juga banyak digunakan 

penderes gula merah.  Adapun keunggulan penggunaan sulfit dibandingkan 
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dengan penggunaan kapur sebagai bahan pengawet adalah waktu pemasakan yang 

relatif lebih cepat/singkat, penampakan warna produk lebih cerah, dan tidak 

menyebabkan rasa pahit pada produk gula merah yang dihasilkan.  Sedangkan 

kekurangan dari sulfit adalah harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga 

kapur, rendemen yang dihasilkan lebih rendah dari penggunaan kapur, dan dapat 

menyebabkan gangguan pernafasan pada penderes saat pemasakan nira menjadi 

gula merah dan saat pemberian sulfit.  Kerusakan nira selain disebabkan proses 

fermentasi dan lamanya penyadapan juga disebabkan oleh kurangnya kebersihan 

dari mayang, jerigen, adanya berbagai jenis serangga, serta iklim yang tidak baik 

(Pangkulun,1993 dalam Feriandi, 2008 dalam Deden, 2009). 

Pengawetan yang telah dilakukan oleh pengrajin adalah dengan mendidihkan nira 

sesegera mungkin setelah penyadapan, dan dengan menggunakan bahan-bahan 

pengawet nira alami yang mudah didapat, misalnya dengan laru janggut, kulit 

pohon manggis, buah manggis yang masih muda, kulit pohon kosambi dan kayu 

pohon nangka.  Selain itu pula menggunakan kapur untuk mencegah kerusakan 

nira.  Laru dan beberapa kulit pohon yang digunakan untuk mengawetkan nira 

diduga mengandung komponen tannin yang aktif sebagai bahan antimikrobial, 

juga sifat-sifat tannin adalah bersifat fungisida dan menghambat adsorpsi 

permukaan oleh khamir.  Kapur sebagai bahan pengawet disebabkan oleh 

terbentuknya kalsium hidroksida yang bersifat desinfektan, menggumpalkan 

protein dan asam nukleat serta merusak dinding sel mikroba.   

Menurut Dian Kusumanto (2010), ada beberapa upaya untuk mempertahankan 

mutu nira tetap baik seperti pada saat nira baru keluar dari jaringan pohon yang 
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terluka, yaitu berasa manis, segar dan berkesan aroma alam yang khas dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Upaya mengurangi terjadinya kontak antara nira dengan udara disekitarnya 

sejak setelah nira keluar dari mayang. 

b. Wadah penampungan nira yang bersih dan sudah dilakukan upaya disinfektasi 

atau treatment anti mikroba maka akan dapat menghambat nira untuk 

terfermentasi.  Cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan pencucian. 

Menurut Dian Kusumanto (2010) beberapa bahan tradisional/alami yang dapat 

digunakan untuk menghambat terjadinya fermentasi pada nira yang ditampung 

dalam wadah penampungan seperti: 

1. Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana, L.) 

2. Kulit Buah Langsat/ duku (Lansium domesticum) 

3. Kayu Angin (Usnea dasypoga) 

4. Kayu / Getah Nangka (Artocarpus heterophyllus) 

5. Getah Pepaya (Carica papaya) dengan Sistein 

6. Sabut Kelapa (Cocos nucifera) 

7. Kulit Pohon Kosambi (Schleichera oleosa, MERR) 

8. Kulit Batang Laru/ Raru atau Kawao (Millettia Sericea) 

9. Kulit kayu/ akar Nirih (Xylocarpus spp.)atau sejenis manggis hutan 

(Garcinia) 

10. Kulit Batang dan Daun Api-api (Avicennia germinans) 

11. Cacahan biji buah Picung atau Kluwak (Pangium edule Reinw) 

12. Kapur/ gamping/ enjet 

13. Asap Cair tempurung Kelapa. 
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Natrium metabisulfit dan asam bensoat merupakan bahan pengawet sintetis yang 

diperbolehkan pada ambang batas tertentu, namun hal ini sulit dikendalikan 

karena ada kecenderungan penggunaan yang berlebihan dari para perajin dan 

penderes nira, sedangkan formalin bahan pengawet mayat yang tidak dibolehkan 

untuk pengawetan makanan dan minuman. 

 

 

2.6 Standard Operating Procedure (SOP) 

 

 

SOP adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk 

atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur 

pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya. SOP juga merupakan 

tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan 

suatu proses kerja tertentu (U.S. EPA.,2007 dalam Istiyanto, R. 2012). 

Menurut Wakhinuddin (2007), suatu SOP harus memiliki akurasi uraian proses 

kejadian beserta pengendaliannya, antara lain keberadaan: 

1. Daftar bahan dan komponen suatuproses dengan karakteristik kualitas 

minimal; khususnya ada penjelasan jumlah komponen standar yang 

digunakan. 

2. Deskripsi lengkap komponen (sampel) yang harus dipersiapkan sebelum 

pekerjaan dilaksanakan; terdiri dari uraian atau formulasi komponen khusus. 

3. Daftar karakteristik perlengkapan (equipment), seperti: kapasitas, kepresisian, 

keterbatasan, daya suai (compatibilities), indikasi nama, perlengkapan 

khusus. 
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4. Deskripsi langkah-langkah proses peristiwa termasuk skala atau kapasitas 

operasi. 

5. Parameter pengendalian proses, metode dan keberhasilan. Metode tes atau 

observasi yang merupakan pengendalian proses yang efektif dan pengujian 

harus mempunyai dokumentasi. 

6. Diagram alir kerja. 

7. Pengujian efektifitas baik dalam proses maupun sesudah ada produk, ini 

dibatasi atau ada kriteria yang dapat diterima pihak profesional. 

8. Contoh perhitungan, estimasi waktu dan kartu pengisian. 

9. Biaya, alat angkut, dan daftar faktor pengganggu. 

10. Pelaporan dan dokumentasi. 

Berikut merupakan langkah penyusunan SOP menurut U.S. EPA (2007 ) dalam 

Istiyanto, R. (2012): 

1. Persiapan SOP 

SOP harus ditulis dengan rincian yang memadai oleh orang yang memahami 

dan berpengalaman sehingga pembaca dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang terbatas tentang prosedur yang dijelaskan dalam SOP dapat 

memahaminya. 

2. Peninjauan ulang SOP dan Persetujuan 

SOP harus ditinjau ulang dengan satu atau lebih orang ahli yang 

berpengalaman mengenai prosedur-prosedur dalam SOP untuk kemudian 

disetujui (misalnya oleh atasan atau pihak berwenang). 

3. Frekuensi Revisi dan Peninjauan 

SOP harus sistematis dan ditinjau secara berkala (1-2 tahun) untuk memastikan 
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apakah tiap prosedur dalam SOP masih berlaku (apabila salah satu prosedur 

berubah maka SOP dirubah atau diperbarui). 

4. Daftar Pembanding 

Setiap prosedur dalam SOP harus didaftar sesuai dengan urutannya. 

5. Pengendalian Dokumen 

Pengendalian dokumen bertujuan untuk memberikan dokumentasi pasti 

mengenai setiap prosedur-prosedur dalam SOP. Setiap organisasi memiliki 

penomoran tertentu mengenai pengendalian dokumen. 

6. Dokumentasi SOP dan Kearsipan 

 

Salah satu acuan yang digunakan dalam penyusunan Draft SOP pengolahan bahan 

pangan skala industry rumah tangga adalah Cara Produksi Pangan yang Baik skala 

Rumah Tangga (CPPB-IRT). CPPB adalah suatu pedoman yang menjelaskan 

bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk 

dikonsumsi. CPPB menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 

tentang penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai produksi pangan mulai 

bahan baku sampai produk akhir (BPOM, 2002). 

 

 

2.7 Monografi Desa Purworejo 

 

 

Desa Purworejo adalah sebuah desa kolonisasi/transmigrasi, berasal dari 

Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, berdiri pada tahun 1909 oleh Bupati Surya.  

Pada awal mula berdiri Desa Purworejo masuk wilayah Kecamatan Gadingrejo.  

Pada tahun 1955 dimasukan ke dalam wilayah Kecamatan Gedongtataan.  

Kemudian pada tahun 2000 Kecamatan Gedongtataan dimekarkan menjadi 
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Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Gedongtataan, maka dalam pemekaran 

ini Desa Purworejo dimasukan dalam wilayah Kecamatan Negerikaton.  Desa 

Purworejo memiliki luas wilayah 375 Hektar, terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu 

dusun Purworejo I, dusun Purworejo II dan dusun Purworejo III, serta jumlah 

Penduduk sebanyak 820 (Delapan ratus dua puluh) Kepala Keluarga dan 2.942 

(Dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua) jiwa, yang terdiri dari 1.515 (seribu 

lima ratus lima belas) laki-laki dan 1.427 (seribu empat ratus dua puluh tujuh) 

perempuan.  

Secara umum upaya pembinaan di Desa Purworejo telah dapat berjalan dengan 

baik, walau masih perlu dilanjutkan dengan peningkatan intensitas dan cakupan 

pembinaan.  Upaya-upaya pembinaan yang telah dilakukan di desa tersebut antara 

lain berupa penyuluhan-penyuluhan, latihan-latihan keterampilan yang meliputi 

berbagai hal, baik yang menyangkut pengetahuan dan keterampilan umum maupun 

pengetahuan dan keterampilan yang secara kodrati menjadi tugas dari perempuan; 

upaya-upaya pembinaan ini secara tekhnis operasional dilaksanakan oleh Tim 

Penggerak PKK dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat desa, bersama-sama 

dengan Dinas/Instansi Terkait secara terpadu (Mudzakkir, 2011).  Akan tetapi 

beberapa penyuluhan terhadap para pengrajin gula merah kelapa selama ini belum 

pernah dilakukan oleh pihak pemerintah.  Penyuluhan yang pernah dilakukan 

hanya kepada pengrajin tertentu yang mendapat pinjaman modal usaha. 

Pada tahun 2000 jumlah pengrajin gula merah kelapa di Desa Purworejo mencapai 

47 pengrajin.  Umumnya para pengrajin menyewa pohon kelapa yang di sadap.  

Jumlah pengrajin gula merah kelapa terus berkurang seiring dengan berkurannya 
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jumlah pohon kelapa yang ada di Desa Purworejo.  Proses pembuatan gula merah 

kelapa di desa Purworejo diawali dari pengambilan/penyadapan nira.  Untuk 

mendapatkan nira, penyadap harus memotong ujung tongkol bunga kelapa 

(manggar) dan pada ujungnya diletakkan sebuah wadah penampung (biasanya 

digunakan jirigen plastik) dan dibiarkan selama 12 jam baru kemudian 

dikumpulkan.  Setiap harinya rata-rata terkumpul 25-30 liter nira yang diperoleh 

dari 20 pohon kelapa.  Proses pemasakan atau pengentalan nira menjadi gula 

kelapa dilakukan oleh para wanita.  Untuk memproduksi gula kelapa, pengrajin 

membutuhkan kayu bakar berkisar antara 0.5-1 m/hari.  Dalam sehari seorang 

penyadap harus memanjat sekitar 20-50 pohon kelapa.  Dan harus memasak nira 

selama 5-6 jam.  Gula kelapa yang dihasilkan hanya sekitar 8 hingga 15 kg/hari.  

Gula disetorkan ke pedagang pengumpul disekitarnya, dengan harga Rp 10.000,00 

per kg, kadang-kadang harganya berfluktuasi.  Pembuatan gula kelapa masih 

bersifat tradisional sehingga kualitas yang diperoleh sangat bervariasi baik dari 

segi warna maupun rasa antar pengrajin maupun antar waktu pengolahan.  

Ketidakstabilan mutu gula merah kelapa berimbas pada harga penjualanya.  Guna 

menunjang kelestarian usaha tradisional gula kelapa dan meningkatkan 

kesejahteraan pengrajin, masyarakat memerlukan dukungan pemerintah daerah 

berkaitan dengan aspek keselamatan kerja sebagai penyadap nira, aspek 

pemasaran, dan pembinaan dalam pengolahan yang lebih seragam guna 

memenuhi standar pasar. 

 


