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Abstract
Kotayasa is one village coconut sugar producing in the district of Banyumas. The economic
value of coconut sugar produced is still relatively low due to constraints of palm trees are not
maintained, sap laru that is used is synthetic, energy wasful furnaces, refined single products such as
log sugar and limited marketing. KKN PPM Unsoed 2015 Kotayasa Village program aims are to
increase the economic value of coconut sugar through organic coconut tree maintenance, utilization
natural laru, energy efficient furnace repair, crystal sugar product and marketing improve. The
program is targeted to palm tappers in the Kotayasa village. The methods used in the program is
sosialization with the way door to door and through association tappers, practices and mentoring
programs. The results of the program are tappers able to maintain coconut palm tree using bokashi
and compost and the ward of pathogens with botanical pesticides that are all made themselves.
Introduced a natural nap laru, besides healthy also improve the quality of sugar. Improved
conventional furnace with energy efficient and hygiene furnace that can speed up the ripening sap
about an hour. Sap made coconut sugar crystals that cost Rp 2000-3000 relatively more expensive per
kilo. Manggar Jaya tappers group was formed to manage the production, infrastructure and marketing
of coconut sugar Kotayasa village.
Keywords: organic fertilizer, botanical pesticide, natural laru, crystal coconut sugar, energy efficient
furnace

Abstrak
Kotayasa merupakan salah satu desa penghasil gula kelapa di Kabupaten Banyumas. Nilai
ekonomi gula kelapa yang dihasilkan masih relatif rendah karena terkendala pohon kelapa tidak
dirawat, menggunakan laru nira sintetis, tungku boros energi, produk olahan tunggal berupa gula
cetak dan pemasaran terbatas. Program KKN-PPM Unsoed 2015 Desa Kotayasa bertujuan untuk
meningkatkan nilai ekonomi gula kelapa melalui pemeliharaan pohon kelapa secara organik,
pemanfaatan laru alami nira, perbaikan tungku hemat energi, pembuatan gula kristal dan perbaikan
pemasaran. Program tersebut disasar pada penderes kelapa yang ada di Desa Kotayasa. Metode
yang diterapkan dalam program tersebutadalah sosialisasi dengan cara door to door dan melalui
perkumpulan penderes, prak tik dan pendampingan program. Hasil program tersebut adalah penderes
kelapa mampu memelihara pohon kelapa menggunakan bokashi dan kompos dan penanggulangan
patogen dengan pestisida nabati yang kesemuanya dibuat sendiri. Pengenalan laru alami nira, selain
sehat juga memperbaiki mutu gula. Tungku konvensional diperbaiki dengan tungku hemat energi dan
higienis yang bisa mempercepat pemasakan nira sekitar satu jam. Nira kelapadibuat gula kristal
yang harganya Rp 2000-3000 relatif lebih mahal per kilonya. Kelompok penderes Manggar Jaya
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dibentuk untuk mengelola produksi, sarana dan prasarana dan pemasaran produk gulakelapa Desa
Kotayasa.
Kata Kunci: pupuk organik, pestisida nabati, laru alami, gula kelapa kristal, tungku hemat energi

1. PENDAHULUAN
Penderes nira kelapa Desa Kotayasa tidak merawat pohon kelapa yang dibutuhkan
antara lain pemupukan dan pencegahan dan penanggulangan patogen. Padahal kesehatan
pohon kelapa menjamin produksi nira yang baik dan banyak (Kardinan, 2011). Oleh karena
itu melalui KKN-PPM Desa Kotayasa 2015 memprogramkan sosialisasi dan praktek
pembuatan dan pemakaian pupuk organik dan pestisida nabati untuk pohon kelapa.
Desa Kotayasa memiliki kekayaan alam berupa pohon kelapa yang niranya dapat
disadap dan dimanfaatkan untuk diolah lebih lanjut. Nira kelapa dapat diolah menjadi gula
karena memiliki kandungan sukrosa yang tinggi. Nira mengandung gula dengan konsentrasi
7,5 sampai 20,0 % yang terdapat di dalam bunga tanaman palm yang pucuknya belum
membuka dan diperoleh dengan penyadapan. Pada umumnya masyarakat memanfaatkan nira
kelapa untuk pembuatan gula merah dan gula semut, selain itu dapat digunakan sebagai
minuman segar baik dari niranya langsung maupun dibuat sirup.
Pohon palma adalah tanaman serbaguna yang bisa menghasilkan biofibres, biomatrices,
dan biocomposites untuk berbagai macam aplikasi (Sahari et al., 2012). Pohon kelapa tahan
pada kekeringan karena stabilitas, osmoproteksi, osmoregulasi membran tinggi dan
peningkatan aktivitas enzim antioksidan pada daun pohon kelapa yang mengalami kekeringan
(Gomes dan Prado, 2007).
Nira kelapa sebagai bahan baku pembuatan gula kelapa dapat mengalami kerusakan
jika dibiarkan beberapa waktu tanpa adanya proses pengawetan. Kerusakan nira diawali
dengan perubahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian fermentasi glukosa dan
fruktosa menjadi etanol dan CO 2 serta diakhiri dengan pembentukan asam asetat dari etanol.
Bahan pengawet yang biasa digunakan adalah gamping, tatal nangka, kulit manggis maupun
pengawet sintetis seperti natrium metabisulfit (Na2 S2 O5 ) atau natrium sulfit (Na2 SO3 ). Bahan
pengawet tersebut kurang baik untuk kesehatan dan produk gula kurang baik. Beberapa
bahan pengawet alami alternatif yang ditambahkan untuk memperpanjang masa simpannira
adalah daun cengkeh dan daun jambu atau laru alami.
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Air kelapa bukanlah jus buah yang biasa, keasaman rendah, kadar gula seimbang dan
komposisi mineral isotonik, membuatnya menjadi rehidrasi potensial dan minuman olahraga
(Alexia et al., 2011). Karakter nira kelapa ialah padatan total 15,2-19,7 g/100 ml, pH 3,9-4,7,
gula total 14,4 g/100 ml, asam sitrat 0,5 g/100 ml, besi 0,15 g/100 ml, fosfor 7,59 g/100 ml,
asam askorbat 16-30 mg/100 ml dan protein total 0,23-0,32 g/100 ml (Muralidharan dan Nair,
2013). Manfaat gula kelapa mengandung lebih dari 16 asam amino, vitamin B, Fe, K, Mg,
Zn, dan glikemik rendah (Thampan, 2013). Sifat biokimia air kelapa tua ialah mengalami
penurunan konsentrasi kalium, kalsium, magnesium, klorida, sukrosa dan os molaritas,
sebaliknya peningkatan konsentrasi fruktosa dan glukosa (Vigliar et al., 2006). Kultivar
kelapa yang cocok untuk pembuatan gula dan alkohol ialah yang mengandung sukrosa,
glukosa dan fruktosa yang tinggi pada niranya (Ysidor et al., 2014).
Fermentasi dan destilasi 100 ml gula cair siwalan mengandung 8,658 ml etanol
(Haisya et al., 2011). Anggur kelapa (Cocos nucifera) dapat diproduksi untuk konsumsi
langsung dalam waktu 48 jam dengan menggunakan ragi, ragi alami ditambah dengan gula
pasir, ragi alami ditambah dengan ragi Baker, dan gula pasir (Idise, 2011).
Di Desa Kotayasa, proses pemasakan nira menjadi gula kelapa kebanyakan masih
menggunakan tungku tradisional yang berbahan dasar batu atau drum. Tungku tradisional
memiliki beberapa kelemahan yang dapat mengurangi kualitas gula kelapa yang dihasilkan
seperti: 1) tidak adanya cerobong asap yang menyebabkan asap pembakaran masuk ke dapur
dan menghasilkan kotoran (sawang) menempel pada langit-langit di atas kuali pemasakan 2)
memiliki celah antara tungku dan kuali membuat panas api terbuang dan proses pemasakan
gula kelapa menjadi semakin lama. Solusi tersebut dengan tungku hemat energi ialah tungku
yang menghasilkan panas yang lebih stabil (Herlin, 2005; KGSJS, 2013).
Produk olahan nira masyarakat Desa Kotayasa berupa gula kelapa cetak berukuran
besar. Selain diolah menjadi gula dengan cetakan besar, nira kelapa juga dapat diolah
menjadi gula dengan bentuk kristal yang biasa disebut dengan gula semut.Gula kristal atau
gula semut memiliki banyak keunggulan dibanding gula dengan cetakan besar, yaitu daya
simpannya lama karena kadar air yang rendah sekitar 2-3%, bentuk yang seperti bubuk
memudahkan penggunaan, pengemasan dan penyimpanan (Rahayuningsih et al., 2013) dan
harga jualnya lebih mahal Rp 2000-3000per kg jika dibandingkan dengan gula cetakan besar.
Namun pembuatan gula kristal lebih rumit dan pemasaran produk b elum lancar. Solusi
masalah tersebut dibuat kelompok penderes untuk memudahkan pemasaran.
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Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada penderes nira kelapa
mengenai perawatan tanaman kelapa sebagai penghasil nira, pemanfaatan laru alami yang
sehat, perbaikan tungku yang hemat energi, diversifikasi produk gula kelapa kristal dan
pembentukan kelompok untuk meningkatkan pendapatan penderes.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan adalah:
1. Sosialisasi individu secara door to door berupa wawancara dan pengisian kuisioner
dengan cara mendatangi setiap rumah penderes di Desa Kotayasa meliputi program
pemeliharaan pohon kelapa secara organik, pemanfaatan laru nira alami, perbaikan tungku
hemat energi, pembuatan gula kristal dan perbaikan pemasaran.
2. Sosialisasiprogram pemeliharaan pohon kelapa secara organik, pemanfaatan laru nira
alami, perbaikan tungku hemat energi, pembuatan gula kristal dan perbaikan pemasaran
melalui perkumpulan penderes berupa diskusi dan penetapan sasaran demplot.
3. Praktik langsung pemeliharaan pohon kelapa secara organik, pemanfaatan laru nira alami,
perbaikan tungku hemat energi, pembuatan gula kristal dan perbaikan pemasaran dirumah
penderes dengan didampingi oleh mahasiswa KKN-PPM yang sebelumnya telah
mengikuti pelatihan kesemua program tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pemeliharaan Pohon Kelapa Secara Organik
Pemeliharaan pohon kelapa secara organik diawali dengan pembuatan pupuk organik
dan pestisida nabati. Produk tersebut diaplikasikan pada pohon kelapa sebagai pupuk dan
penanggulangan patogen pohon kelapa.
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3.2. Prosedur Pembuatan Bokashi dan Kultur Trichoderma
Pembuatan Bokashi

Kultur Trichoderma

Kotoran ternak ditumpuk
berlapis setinggi 1
meter (±10-12 lapis)
Ditambah irisan batang
pisang pada setiap
lapis
Setiap lapis disiram
aktivator Trichoderma
sebanyak 4 ml/l air
(sampai lembab)
Tutup rapat dengan
plastik atau terpal dan
dilakukan pembalikan
setiap 1 atau 2 minggu

Jagung direndam dalam
air ± 1 jam untuk
menghilangkan
kotoran
Jagung dipecah atau
dihancurkan dan
dibungkus dalam
plastik 3-4 sendok
Dikukus selama 1 jam
Jagung yang telah
dikukus siap ditanami
Bibit Trichoderma
dalam kondisi steril

Simpan selama 2 minggu
dan dikocok tiap 2 hari
sekali

Bibit Trichoderma
dimasukkan dalam
plastik sebanyak ± 3
butir
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3.3. Prosedur Pembuatan Pestisida Nabati (Kardinan, 2011).
Buah maja dan Umbi
gadung disiapkan
gadung disiapkan
8 kg buah maja dibelah + 3 kg parutan umbi gadung
dan dimasukkan ke dalam ember plastik
Campur sampai halus
Campuran ditambah2 butir telur ayam
dimasukkan dalam 10 lt air dan aduk
hingga homogen
Ember ditutup rapat dan
difermentasikan selama 14 hari
Campuran disaring dan siap digunakan
setelah 14 hari fermentasi
Aplikasikan pada
konsentrasi 2 gelas aqua
per 14 liter air (1 tangki)

3.4. Pemakaian Laru Alami
Petani biasanya menggunakan larutan kapur dengan ditambahkan kulit manggis
maupun tatal kayu nangka untuk mengawetkan nira (Tabel 1). Pembuatan larutan
Ca(OH)2 tidak memiliki standar konsentrasi pemberian yang tetap, hanya berdasarkan daya
perkiraan petani, sehingga hal itu menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan kualitas nira.
Pemberian Ca(OH)2 2% dapat menjaga kualitas nira tetap baik dan stabil (Naufalin et al.,
2013). Namun ketersediaan dari pengawet tatal kayu nangka dan kulit manggis terbatas
sehingga tidak sedikit petani yang menggunakan laru dari larutan kapur dengan bahan
pengawet sintetis yaitu natrium metabisulfit. Penggunaan natrium metabisulfit dapat
mengganggu saluran pernafasan manusia (khususnya penderita asma) yang dapat
mengakibatkan kematian.
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Naufalin dan Herastuti (2012) menyatakan bahwa beberapa bahan yang dapat
digunakan sebagai alternatif pengawet nira yaitu kulit buah manggis memiliki efektifitas
tertinggi, diikuti daun sirih, daun cengkeh dan daun jambu biji dalam mempertahankan
kualitas nira kelapa selama penyimpanan. Daun cengkeh dan jambu biji dimanfaatkan
sebagai pengawet pada nira karena memiliki aktivitas antimikroba dan antioksidan.
Penggunaan bahan pengawet alami dapat mempertahankan kualitas nira dikarenakan
pengawet alami mengandung senyawa bioaktif yang dapat menghambat fermentasi nira yang
diakibatkan aktivitas enzimatis mikroba. Kerusakan nira ditandai dengan rasanya yang asam,
berbuih dan berlendir (Mustaufik dan Haryanti, 2011).

Tabel 1. Sampel pemakaian laru nira kelapa di Desa Kotayasa
No.
Alamat
Nama
Laru (Awal)
1
RW 2
Pak Rohmat
Sufit
2
RW 3
Pak Narlim
Gamping, kulit manggis
3
RW 4
Pak Solihin
Sulfit
4
RW 4
Pak Tirun
Tangkis
5
RW 4
Pak Supriyanto
Tangkis
6
RW 4
Pak Narsim
Gamping, Sulfit
7
RW 5
Pak Samsidi
Sulfit, gamping
8
RW 5
Pak Warkam
Sulfit
9
RW 6
Pak Tarlam
Sulfit
Perbandingan produk gula kelapa yang menggunakan laru sulfit dan laru alami
tangkis dengan pemakaian 20 gram laru tiap 1 liter air hangat dengan aplikasi laru pada saat
pengambilan nira adalah sebanyak 20 ml ditambahkan pada setiap pongkor wadah nira
tergambar pada kualitas gula. Gula kelapa dibuat dari nira yang telah ditambahkan dengan
laru sampai mencapai end point suhu 115-117ºC. Pemanasan disertai pengadukan dilanjutkan
sampai terbentuk solidifikasi, kemudian dicetak dan menghasilkan gula kelapa cetak. Standar
gula kelapa yang baik ialah warna kuning cerah-coklat gelap, bau aroma manis, rasa manis,
bebas pengotor, kelembaban maksimum 10%, glukosa 2,8-3,0 %, fruktora 1,0-4,0 %, sukrosa
78,0-89,0 % dan abu kurang dari 2,4 % (Nair, 2013). Hasil pengamatan yang dilakukan,
didapatkan hasil sebagai berikut (Gambar 1):
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Gula kelapa dengan laru sintetis
Gula kelapa dengan laru alami
Gambar 1. Perbedaan performa gula kelapa dengan laru sintetis dan laru alami
3.5. Warna
Warna gula yang dihasilkan dari pengolahan nira yang menggunakan laru alami
memiliki warna yang lebih gelap/coklat dibandingkan dengan gula hasil nira yang
menggunakan laru sulfit. Semakin banyak pemberian pengawet alami pada nira akan
menyebabkan warna gula kelapa semakin cokelat karena pH nira semakin tinggi. Menurut
Catrien et al. (2008), reaksi Maillard berlangsung lebih baik pada suasana basa. Semakin
tinggi pH maka warna bahan pangan akan semakin gelap, sehingga semakin gelap warna gula
semakin bagus mutu gula.
3.6. Aroma
Aroma gula dari pengolahan nira yang menggunakan laru alami memiliki aroma
harum yang khas. Aroma pada gula kelapa terbentuk dari hasil reaksi Maillard dan
karamelisasi pada proses pemasakan gula kelapa. Karamelisasi memberikan kontribusi pada
aroma karena selain menghasilkan warna cokelat juga menghasilkan senyawa maltol dan
isomaltol yang memiliki aroma karamel yang kuat dan rasa manis (Tjahjaningsih, 1997).

3.7. Tekstur
Tekstur gula yang dihasilkan dari pengolahan nira yang menggunakan laru alami
teksturnya halus dan keras. Gula merah memiliki tekstur dan struktur yang kompak, serta
tidak terlalu keras sehingga mudah dipatahkan dan memberikan kesan lunak (Sukardi, 2010).
3.8. Rasa
Pengolahan nira menggunakan laru tangkis (alami) me nghasilkan rasa gula yang
sangat manis. Sedangkan pengolahan nira menggunakan laru menggunakan obat gula yang
dihasilkan tingkat kemanisannya lebih rendah.
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3.9. Pembuatan Gula Kristal
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman para pengrajin gula kelapa
mengenai potensi dan cara pembuatan gula kelapa kristal. Jumlah pengrajin gula kelapa
kristal di Desa Kotayasa bertambah menjadi 8 orang dari total 103 pengrajin gula kelapa
paska sosialisasi dan pelatihan praktik pembuatan gula kristal (Pemerintah Desa Kotayasa,
2011). Peningkatan jumlah tersebut dapat dilihat dari grafik berikut (Gambar 2).

Persentase perajin gula cetak dan gula kristal di
Desa Kotayasa sebelum KKN

1,9%

Gula Cetak
Gula Kristal

Persentase perajin gula cetingan dan
gula kristal di Desa Kotayasa sesudah
KKN
7.8 %

98,1%

Gula Centing
Gula Kristal

92.2%

Gambar 2. Grafik Persentase Perajin Gula Cetak/Centing dan Gula Kristal di Desa Kotayasa
Sebelum dan sesudah Kegiatan KKN.
Tabel 2. Hasil Praktik dan Pendampingan Pembuatan Gula Kristal
Lokasi

Rumah Pende res

RW 3

Pak Narlim

RW 5
RW 4
RW 6

Pak Samsisdi
Pak Warkam
Pak Solikhin
Pak Talam

Tanggal
16-08-2015
18-08-2015
19-08-2015
20-08-2015
25-08-2015
28-08-2015
31-08-2015
23-08-2015
28-08-2015
26-08-2015
24-Agust-15
21-Agust-15
Total

Jenis Gula Kristal
Original
Original
Jahe
Original
Original
Original
Original
Jahe
Jahe
Original
Original
Original

Hasil
2,5 Kg
1 Kg
2 Kg
2 Kg
2 Kg
2,5 Kg
1 Kg
1 Kg
1 Kg
1 Kg
3 Kg
2 Kg
21 Kg

Kegiatan praktik, pelatihan dan pendampingan selama KKN menghasilkan gula kristal
sebanyak 21 kg, dengan 2 variasi rasa gula yang berbeda yaitu gula kristal rasa original dan
gula kristal rasa jahe. Gula kristal original yang dihasilkan sebanyak 17 kg dan gula kristal
jahe sebanyak 4 kg (Tabael 2; Gambar 3).
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Gambar 3. KPS (Kotayasa Palm Sugar) produk kelompok “Manggar Jaya”

3.10. Tungku Hemat Energi
Perbaikan tungku agar proses pemasakan nira kelapa menjadi gula lebih hemat energi
dan lebih higienis. Perbandingan tungku hemat energi dan tungku tradisional untuk memasak
25 liter nira ialah (Tabel 3; Gambar 4):

Tabel 3. Perbandingan tungku tradisional dengan tungku hemat energi Desa Kotayasa
Lokasi dan Unsur Pengamatan
Tungku Tradisonal
Tungku Hemat Energi
Pak Suyanto (RW 4)
Waktu memasak
6 jam
5 jam
Asap
Di area dapur
Keluar area dapur
Panas yang dihasilkan
Tidak stabil
Stabil
Pak Talam (RW 1)
Waktu memasak
5 jam
4 jam
Asap
Di area dapur
Keluar area dapur
Panas yang dihasilkan
Tidak stabil
Stabil
Pak Rohmat (RW 2)
Waktu memasak
6 jam
5 jam
Asap
Di area dapur
Keluar area dapur
Panas yang dihasilkan
Tidak stabil
Stabil
Pak Warkam (RW 5)
Waktu memasak
7 jam
6 jam
Asap
Di area dapur
Keluar area dapur
Panas yang dihasilkan
Tidak stabil
Stabil
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b

Gambar 4. Tungku tradisonal (a) dan tungku hemat energi (b) di Desa Kotayasa
3.11. Pemasaran Produk Gula
Mayoritas pengrajin gula kelapa di Kotayasa memproduksi produk gula cetak, namun
sudah ada beberapa pengrajin yang telah bergelut dala m memproduksi gula kristal. K ini ada
beberapa lagi yang mulai mencoba untuk memproduksi gula kristal. Di Desa Kotayasa,
pengrajin gula kelapa yang kini memproduksi gula cetak sekaligus gula kristal adalah Pak
Pirun dari RW 4, Pak Yanto dari RW 4, Pak Talam dari RW 6, Pak Solihin ndari RW 4 dan
Pak Rohmat dari RW 2. Setelah melakukan survei terhadap para pengrajin gula yang samasama memproduksi gula cetak dan gula kristal, mendapatkan hasil sebagai berikut (Tabel 4).
Tabel 4. Informasi penderes nira kelapa Desa Kotayasa dalam memproduksi gula kelapa
Bahan Baku
Keterangan
Pohon kelapa
12 pohon milik sendiri
8 pohon sewa
Biaya sewa 1 kg gula cetak / pohon tiap bulannya
Nira
Pagi: 25 liter (untuk produksi gula cetak)
Sore: 8 liter (untuk produksi gula kristal)
Kayu bakar
Rp 10.000 / ikat, digunakan untuk 5 hari produksi
Serbuk gergaji
Rp 6.000 / karung, digunakan untuk 2 kali produksi
Laru
Rp 5.000 / kantong digunakan untuk 1 minggu produksi
Hasil
Gula cetak
4,5 kg dengan harga Rp 8.500 / kg
Gula kristal
1,5 kg dengan harga Rp 12.500/kg
Sumber: Pak Pirun
Bahan Baku
Pohon kelapa
Nira
Kayu bakar

Keterangan
19 pohon sewa
Biaya sewa 1 kg gula cetak / pohon tiap bulannya
Pagi: 64 liter (untuk produksi gula cetak)
Sore: 16 liter (untuk produksi gula kristal)
Rp 15.000 / ikat untuk 2 kali produksi
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Rp 9.000 / karung, digunakan untuk 2 kali produksi
Rp 5.000 / kantung digunakan untuk 1 minggu produksi
8 kg dengan harga Rp 8.700 / kg
1.5 kg dengan harga Rp 12.500 / kg

Dengan menggunakan bahan baku dan biaya yang sama untuk membuat produk gula
cetak, produk gula kristal memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada gula cetak. Namun
karena ketidaktahuan pengrajin gula untuk memproduksi gula kristal menghambat peralihan
para pengrajin gula untuk memproduksi gula kristal. Pengrajin gula kelapa tidak bisa
membuat produk gula kristal sepenuhnya dikarenakan mereka masih harus membayar hutang
berupa gula cetak kepada pemberi pinjaman. Strategi penetrasi pasar dan strategi
pengembangan produk gula kelapa merupakan strategi alternatif untuk dikembangkan dan
diterapkan dalam pengembangan kelompok usaha gula kelapa. Pembentukan ikatan
kerjasama dengan lembaga pengembangan industri merupakan strategi prioritas yang dapat
diterapkan dalam pengembangan kelompok usaha gula kelapa (Umar, 2016).

4. PENUTUP
4.1. Simpulan
1. Pengetahuan dan keterampilan pemeliharaan pohon kelapa secara organik diperlukan
untuk mendukung produksi nira kelapa yang optimal.

Penggunaan laru alami perlu

digalakan untuk menghasilkan produk gula yang berkualitas dan sehat. Perbaikan tungku
hemat energi mempercepat proses pemasakan gula dan menghasilkan gula yang higienis.
Diversifikasi gula kelapa kristal meningkatkan pendapatan penderes.
2. Manggar Jaya sebagai kelompok penderes difungsikan untuk meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan anggotanya.

4.2. Saran
Nilai ekonomi gula kelapa Desa Kotayasa dapat ditingkatkan melalui pemeliharaan
pohon kelapa secara organik, pemanfaatan laru nira alami, perbaikan tungk u hemat energi,
pembuatan gula kristal dan perbaikan pemasaran.
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