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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Gula Semut Kelapa 

Gula kelapa adalah gula yang diperoleh dari pemekaran nira, yaitu cairan 

yang diperoleh dari penyadapan tongkol bunga kelapa. Jenis gula kelapa ada dua, 

yaitu gula kelapa cetak dan gula kelapa semut, atau sering disingkat sebagai gula 

semut yang merupakan bentuk kristal dari gula kelapa (Winarno, 2014). Gula 

semut adalah gula kelapa berbentuk bubuk yang dapat dibuat dari nira palma, 

yaitu suatu larutan gula cetak palmae. Kualitas gula semut yang dihasilkan sangat 

ditentukan oleh bahan baku utamanya, yaitu gula kelapa. Bentuk gula semut yang 

serbuk menyebabkan gula mudah larut sehingga praktis dalam penyajian, mudah 

dikemas dan dibawa, serta daya simpan yang lama karena memiliki kadar air yang 

rendah. Selain memiliki kelebihan, gula semut memiliki kelemahan yaitu proses 

pembuatan yang tidak mudah sehingga harga gula semut relatif lebih mahal 

dibanding gula kelapa (Zuliana et al., 2016).  

Gula semut merupakan salah satu produk yang memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi dan memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan. Hal ini 

disebabkan karena permintaan akan gula semut tidak pernah menurun dan selama 

ini kebutuhan masih belum terpenuhi baik untuk kebutuhan ekspor maupun 

kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan gula semut dalam negeri berasal dari industri 

makanan dan obat, sedangkan permintaan ekspor berasal dari Jerman, Swiss dan 

Jepang (Evalia, 2015). Gula semut memiliki standar mutu yang diatur dalam 
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Standar Nasional Indonesia (SNI) 0268-85 yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

sebagai berikut. 

Tabel 2. Persyaratan Mutu Gula Semut Sesuai dengan SNI 0268-85 (Sumber: 

Standar Nasional Indonesia, 1995). 

 

Komponen Kadar 

Gula (jumlah sukrosa dan gula reduksi) (%) Minimal 80,0 

Sukrosa (%) Maksimal 75,0 

Gula reduksi (%) Maksimal 6,0 

Air (%) Maksimal 3,0 

Abu (%) Maksimal 2,0 

Bagian-bagian tidak larut air (%) Maksimal 1,0 

Zat warna Yang diizinkan 

Logam-logam berbahaya (Cu, Hg, Pb, As) Negatif  

Pati Negatif  

Bentuk Kristal atau serbuk 

 

2.2. Konsep Kemitraan 

Kemitraan merupakan kerja sama antara usaha kecil dengan usaha 

menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah 

atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat 

dan saling menguntungkan (Hamid dan Haryanto, 2012). Kemitraan usaha 

pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada 

terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang dilandasi 

rasa saling percaya antara perusahaan mitra dengan kelompok tani melalui 

perwujudan sinergi kemitraan yaitu terwujudnya hubungan yang saling 

membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat satu sama lain 

(Qonita, 2012). 

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah konsep win-win 

solution yang berarti para partisipan memiliki kesadaran dan saling 
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menguntungkan dalam kemitraan tersebut dan memiliki posisi luar yang setara 

berdasarkan peran masing-masing (Listiana, 2010). Penerapan pola kemitraan 

ditujukan selain untuk mengatasi masalah kekurangan modal, lemah teknologi, 

menjamin pemasaran, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani, juga harus 

menguntungkan bagi pihak-pihak lain yang bermitra. Komponen yang dimitrakan 

merupakan bagian dari sub sistem agribisnis mulai dari input produksi, proses 

produksi, pengangkutan dan penanganan pasca panen serta pemasaran 

(Purnaningsih, 2007). 

Soemardjo et al. (2004) menyatakan terdapat dua macam tipe kemitraan 

yang banyak dilakukan di Indonesia, yaitu tipe dipersial dan tipe sinergi. Tipe 

dipersial merupakan pola hubungan antar pelaku usaha yang satu sama lain 

memiliki ikatan formal yang kuat. Ciri-ciri tipe ini tidak ada hubungan organisasi 

fungsional antara setiap tingkatan usaha pertanian hulu dan hiilir. Jaringan bisnis 

hanya terikat pada mekanisme pasar, sedangkan antar pelaku bersifat tidak 

langsung dan impersonal, sehingga setiap pelaku agribisnis hanya memikirkan 

kepentingan diri sendiri. Sedangkan kerjasama tipe sinergi berbasis pada 

kesadaran saling membutuhkan dan saling mendukung pihak mitra yang terlibat 

dalam kerjasama.  

Menurut Darwis (2017) terdapat 6 (enam) model kemitraan dalam 

usahatani, yaitu: 

1. Model Inti Plasma 

Model inti plasma merupakan hubungan kemitraan usaha kecil dengan 

usaha menengah atau besar, dimana usaha menengah atau usaha besar bertindak 
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sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Model kemitraan ini dapat berupa 

kemitraan langsung antara kelompok tani sebagai plasma yang memproduksi 

bahan baku dengan perusahaan agroindustri yang melakukan pengolahan. 

Perusahaan inti berkewajiban untuk melakukan pembinaan mengenai teknis 

produksi agar dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan dan 

untuk meningkatkan kualitas manajemen atau kinerja kelompok tani/agroindustri 

dan plasma.  

2. Model Kontrak Beli 

Model kontrak beli merupakan kerjasama antara kelompok skala kecil 

dengan perusahaan agroindustri skala menengah atau besar yang dituangkan 

dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis untuk jangka waktu 

tertentu yang disaksikan oleh Instansi Pemerintah. Kelompok tani sebagai wadah 

untuk mengkoordinasikan petani dalam pengaturan produksi, pengumpulan, 

penyortiran produksi dan melakukan pengemasan produksi sesuai dengan 

permintaan perusahaan pembeli. Pemerintah tidak terlibat secara langsung, namun 

hanya sebagai moderator dan fasilitator. 

3. Model Sub Kontrak 

Model sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan 

usaha menengah atau besar yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen 

dan atau jasa yang merupakan bagian dari produksi usaha menengah atau usaha 

besar. Model kemitraan ini menyerupai pola kemitraan contract farming tetapi 

kelompok dalam hal ini tidak melakukan kontrak secara langsung dengan 

perushaan pengolah tetapi melalui agen atau pedagang. 
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4. Model Dagang Umum 

Model dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan 

usaha menengah atau besar memasarkan hasil produksi usaha kecil memasok 

kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar. 

5. Model Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) 

Model kerjasama operasional agribisnis (KOA) merupakan hubungan 

kemitraan yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan 

tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau 

sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian. 

 

2.3. Loyalitas 

Loyalitas merupakan suatu sikap yang timbul sebagai akibat keinginan 

untuk setia dan memperbaiki, baik pada pekerjaannya, kelompok, atasan maupun 

pada perusahaan. Hal ini menyebabkan seseorang berkorban demi memuaskan 

pihak lain (Safitri, 2015). Nilai-nilai serta tujuan-tujuan yang menjadi pedoman 

keputusan individu di dalam organisasi pada umumnya merupakan organisasi itu 

sendiri. Pada mulanya nilai-nilai serta tujuan-tujuan biasanya dikenakan kepada 

individu dengan dijalankannya wewenang, tetapi secara berangsur-angsur 

sebagian besar dari nilai-nilai tertanam dan tergabung dalam jiwa serta sikap 

individu. Akhirnya seseorang mendapatkan suatu kecintaan dan kesetiaan atau 

loyalitas kepada organisasi secara otomatis yaitu tanpa memerlukan suatu 

rangsangan luar yang menjamin bahwa keputusannya akan sejalan dengan tujuan 

organisasi (Simon (1979) dalam Widatik, 2010).  
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Loyalitas dapat diukur berdasarkan tingkat kepuasan dan tingkat 

kepercayaan. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Jadi, 

tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan (Prakarsawan dan Santoso, 2014). Kepercayaan merupakan 

kesediaan perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnisnya, begitu juga 

sebaliknya. Kepercayaan tergantung pada sejumlah faktor antar pribadi dan antar 

organisasi, seperti kompetensi, integritas, kejujuran dan kebaikan hati perusahaan 

(Kotler dan Keller, 2009). Kepercayaan berkembang dari pengertian yang saling 

menguntungkan yang berdasar pada nilai-nilai yang dibagi dan hal ini sangat 

penting bagi loyalitas. Kepercayaan melibatkan kesediaan sesorang untuk 

berperilaku tertentu karena dia meyakini bahwa mitranya dalam melakukan 

transaksi akan memberikan apa yang dia harapkan (Ishak, 2011).  

Loyalitas dapat dipengaruhi beberapa faktor melalui lima driver, yaitu 

driver pertama adalah kualitas produk, driver kedua adalah harga, driver ketiga 

adalah kualitas pelayanan (service quality), driver keempat adalah faktor emosi 

(emotional factor) dan driver kelima adalah kemudahan (Irawan, 2002). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas 

petani mitra yaitu persepsi petani mengenai harga, kualitas pelayanan dan 

kemudahan. 


