
GULA SEMUT 
Gula semut adalah gula merah versi bubuk dan sering pula disebut orang sebagai Gula Kristal. 
Dinamakan gula semut karena bentuk gula ini mirip rumah semut yang bersarang di tanah. Bahan 
dasar untuk membuat gula semut adalah nira dari pohon Kelapa atau pohon aren (enau). Karena 
kedua pohon ini masuk jenis tumbuhan palmae maka dalam bahasa asing, secara umum gula semut 
hanya disebut sebagai Palm Sugar atau Palm Zuiker. 

 
Permintaan akan gula semut terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini tidak lepas dari usaha para 
produsen gula semut yang terus melakukan pendidikan pasar. Terutama terhadap target pasar 
industri yang sangat mempertimbangkan efisiensi, mereka terus menonjolkan sisi kepraktisan dari 
gula semut dibandingkan dengan menggunakan gula merah biasa. Wilayah yang terkenal dengan 
sentra produksi Gula Semut antara lain Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten 
Kebumen, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Lebak. 

Pengolahan gula semut dapat dilakukan dari nira aren atau dari gula merah cetak. Prosesnya adalah 
sebagai berikut: 

Pengendapan Kapur 

Kapur yang dipakai sebagai pengawet saat penampungan nira harus diendapkan, sedapat mungkin 
seluruh kapur diendapkan karena makin tinggi konsentrasi kapur tersisa, makin pahit rasa gula yang 
dihasilkan, berarti mutu makin rendah. 

Penyaringan dan pembersihan nira 

Setelah semua kapur diendapkan nira yang diperoleh disaring untuk menghilangkan benda-benda 
asing yang tidak dikehendaki seperti dedaunan, ranting-ranting, dan serangga 

Pemasakan 

Untuk mendapatkan gula semut yang bermutu baik, nira yang diperoleh harus segera dimasak. 
Selama pemanasan biasanya akan timbul buih yang mengandung kotoran-kotoran halus. Buih dan 
kotoran-kotoran ini perlu dibersihkan, sebab akan mempengaruhi mutu gula. Buih dihilangkan 
dengan penyaringan dengan tapisan yang lubang saringannya halus. Pembentukan dan peluapan 
buih dapat dicegah secara fisik dengan pengadukan atau pengaturan suhu. Buih terbentuk karena 
panas yang berlebihan. Penggunaan alat vakum mencegah terjadinya kehilangan karena buih. 
Pengadukan mencegah terpusatnya panas suatu bagian atau meratakan panas. 
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Larutan terus diaduk agar masaknya merata dan dijaga agar bagian bawahnya tidak gosong. Lama 
kelamaan gelembung-gelembung yang terjadi makin jarang dan ini menunjukkan larutan sudah 
mulai tua. Pemasakan dihentikan bila nira yang kental itu sudah meletup-letup, atau bila diteteskan 
berputar-putar di dalam air membentuk benang-benang gula yang terasa keras. Wajan kemudian 
diturunkan dari tungku, dan nira yang kental tersebut tetap terus diaduk sambil sedikit demi sedikit 
diambil dengan pengaduk untuk dioles-oleskan /digosok-gosokkan pada pinggiran wajan. 

Proses pengkristalan 

Proses tambahan yang penting pada pengolahan gula semut adalah pengkristalan dan pembentukan 
serbuk. Setelah nira kental, pemanasan dihentikan. Nira kental diaduk perlahan-lahan dengan arah 
yang tetap (searah). Pada saat pengadukan dilakukan semakin lama semakin cepat untuk meratakan 
perkembangan pembentukan Kristal dan mencegah terjadinya gumpalan-gumpalan serbuk. 
Pengadukan mempengaruhi tingkat kehalusan dan keseragaman bentuk serbuk. 

Pengayakan 

Setelah proses kristalisasi dan pembentukan serbuk selesai, gula semut tersebut diayak untuk 
memperoleh ukuran yang seragam. Gula semut yang tidak lolos ayakan dihaluskan dan diayak lagi. 
Serbuk-serbut tersebut dikemas dalam bahan-bahan pengkemas yang kedap air seperti misalnya 
plastik polipropilene 

Manfaat Gula Semut  

Semua orang pasti ingin sehat bukan? Pasti jawabannya mengatakan iya. Begitu pun saya. Nah.. 
banyak cara orang yang berusaha menjaga kesehatannya, salah satunya adalah menjaga pola asupan 
makanan ke dalam tubuh. Dan yang menjadi perhatian utama dalam dunia kesehatan sekarang 
adalah bagaimana menjaga pola asupan kadar gula ke dalam tubuh. 

 

Membahas kandungan gula dalam tubuh, erat kaitannya dengan pola konsumsi dan kebiasaan 
masyarakat sekarang. Kebiasaan serba instan, minuman instan, makanan instan,  yang memiliki 
kandungan gula tinggi, bahkan repotnya gula yang dimasukkan ke dalam komposisi bukan dari jenis 
gula yang sehat. akibatnya banyak kasus kegemukan, akibat tubuh tidak bisa mencerna gula yang 
berlebihan. 

Kelebihan gula dalam tubuh membuat kerja pankreas sangat berat dan menjadi rusak, maka 
muncullah penyakit diabetes yang menjadi salah satu penyakit sangat populer di era modern 
sekarang ini. 



Pembatasan asupan gula tak sehat ke dalam tubuh dan memberikan asupan gula yang sehat yang 
mudah terurai dalam tubuh, akan membantu baiknya kesehatan kita. 

Dan salah satu gula yang sehat adalah gula organik dari bahan gula kelapa atau aren, atau sering 
disebut dengan Gula Semut. 

 Gula Semut, keberadaannya baru populer akhir-akhir ini,  lain dengan gula putih yang begitu 
terkenal sejak lama di masyarakat. 

Maka dari itu banyak masyarakat yang belum tahu dan masih bertanya – tanya tentang gula semut 
itu sendiri. Walaupun gula semut belum seterkenal dengan gula putih, tapi gula semut mempunyai 
kelebihan tersendiri dibanding gula putih, yaitu manfaat yang lebih dari gula semut itu sendiri. 

Manfaat gula semut sangat banyak seiring naiknya tingkat kesadaran kita terhadap kesehatan, gula 
semut akan menanjak popularitasnya. Apalagi jika arah pasarnya dipertajam, pemanis yang berasal 
dari nira tanaman aren dan kelapa  ini bukan tak mungkin akan digunakan orang sebagai pemanis 
sehat secara masal. 

Gula Semut sangat cocok untuk penambah cita rasa manis baik itu makanan, minuman, atau jamu 
herbal. Gula semut juga aman dikonsumsi bagi penderita diabetes, karena gula semut sangat 
dianjurkan bagi penderita diabetes untuk menurunkan kadar gula darah yang tinggi.  

Kandungan dan Manfaat Gula Semut 
1. Mengandung Thiamin (Vitamin B1) 

• Berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme energi, 
• Memperkuat sistem syaraf dan otot, 
• Membantu tubuh membuat dan memakai protein. 

 2. Riboflavin (Vitamin B2) 

• Membantu membentuk sel darah merah 
• Menghasilkan antibodi 
• Bersama enzim menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh manusia 
• Bersama vitamin A memperbaiki selaput mukosa pada saluran pencernaan 
• Menghambat kerusakan sel pada saat proses produksi energi 
• Memperbaiki sistim kerja jaringan dan saluran pencernaan tubuh 

 3. Nicotinic Acid (Vitamin B3) 

• Mencegah dan menghaluskan bekas jerawat, 
• Mencegah sembelit dan wasir. 

 4. Pyridoksin (vitamin B6) 

• Metabolisme Protein dan Karbohidrat, 
• Membantu dalam produksi sel-sel darah merah, 
• Membantu sistem imunitas tubuh. 



 5. Ascorbic Acid 

• Memiliki fungsi Antibiotik 
• Mencegah Rematik, Flu dan Ashma 
• Mencegah Kanker 
• Menciptakan sistem imunitas 
• Memperkokoh tulang dan sendi 
• Bersifat antioksidan dan mampu menangkal radikal bebas. 

 6. Kalsium 

• Melancarkan peredaran darah 
• Menormalkan Tekanan Darah 
• Menyeimbangkan tingkat keasaman darah 
• Mencegah Osteoporosis (keropos tulang) 
• Mencegah Penyakit Jantung dan menurunkan resiko Kanker Usus 
• Memulihkan gairah Sex yang menurun/ melemah 

 7. Niacin 

• Berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme Glukosa, Lemak dan Alkohol 
• Membantu kesehatan kulit, sistem syaraf dan sistem pencernaan 
• Menurunkan kadar kolesterol LDL 
• Meningkatkan fungsi kerja otak 

Sekarang kita telah mengetahui pengertian dari Gula semut serta tahu manfaat dari gula semut. 
waktunya kita beralih ke gula semut yang sudah terbukti memberikan manfaat yang luar biasa. 
Dan bagi anda yang ingin berinvestasi dalam bisnis gula semut, prospeknya pun sangat cerah. 
mengingat sumber bahan baku sangat mudah dan melimpah, kemudian prosesnya pun sangat 
mudah. Untuk membuat gula semut hanya diperlukan alat-alat dapur untk sederhananya dan ada 
paket alat dan mesin pembuat gula semut yang bisa digunakan untuk skala UKM usaha kecil dan 
menengah. 
Anda bisa mengolah gula semut sendiri dengan menggunakan mesin gula semut dari kelapa atau 
bisa juga dengan mesin gula semut nira. Sekian informasi tentang manfaat gula semut bagi 
kesehatan. Selamat mencoba. 
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