
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gula merah adalah hasil olahan nira yang berbentuk padat dan berwarna 

coklat kemerahan sampai dengan coklat tua. Nira yang digunakan biasanya 

berasal dari tanaman kelapa, aren, lontar atau siwalan, tebu, dan kelapa sawit atau 

jenis palma lainnya yang berbentuk cetak atau serbuk. Selain untuk konsumsi 

ditingkat rumah tangga, gula merah juga menjadi bahan baku untuk berbagi 

industri pangan seperti industri kecap, tauco, produk cookies, dan berbagai produk 

makanan tradisional. Gula merah juga mulai dikonsumsi diberbagai negara baik 

sebagai konsumsi akhir maupun sebagai bahan baku dan bahan tambahan dalam 

suatu industri (Utami, 2008).  

Kabupaten Bombana menyimpan banyak potensi sumber daya alam serta 

keanekaragam hayati yang sangat potensial dalam mengembangkan industri 

pertanian, salah satu potensi yang dapat diolah adalah tanaman pohon aren atau 

enau yang dapat diolah menjadi gula merah. Tanaman pohon aren atau enau 

memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena hampir semua bagiannya dapat 

memberikan keuntungan finansial (Widyawati, 2012). 

Kabupaten Bombana mempunyai wilayah daratan seluas 2.845,36 km2 atau 

284.536 ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas 11.837,31 km2, 

(Kabupaten Bombana dalam Angka 2005, Katalog BPS: 1403.7406). Sebagian 

besar mata pencaharian penduduk wilayah Kabupaten Bombana khususnya di 

Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah adalah petani. Salah satu usaha yang 

dikelolah petani didaerah tersebut adalah usaha gula aren. Sebaran pohon aren di 
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Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana diperkirakan 

seluas 44,79 Km2.. Setiap 1 ha perkebunan hanya terdapat 30-40 batang pohon 

aren. Pohon aren tersebut tumbuh subur dikawasan hutan tanpa ditanam atau 

dipelihara. Pohon aren di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten 

Bombana memang sudah ada sebelum adanya penduduk menempati desa tersebut. 

Sebaran pohon aren tersebut sangat bernilai ekonomis, hal tersebut terbukti 

setelah dikelolah oleh penduduk Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah 

Kabupaten Bombana. Pohon aren didaerah tersebut sudah dikelolah sejak tahun 

1990an secara turun temurun oleh warga sekitar. Berdasarkan data tersebut maka 

peneliti berminat untuk melakukan suatu riset yang terkait dengan potensi gula 

aren dan peningkatan ekonominya terdahap masyarakat setempat. Riset ini 

menarik bagi peneliti karena di Desa Leboea hampir semua penduduk diwilayah 

tersebut mengandalkan penghasilan tambahan ataupun penghasilan tetap dari 

usaha gula merah. 

Ekonomi masyarakat pedesaan memang harus ditopang oleh keadaan 

dimana mereka hidup. hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat agraris dan sebagian juga adalah masyarakat maritim. Oleh karena itu, 

masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal disuatu daerah harus bergantung 

pada sumber daya alam yang tersedia. 

 Secara data usaha gula merah di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah 

Kabupaten Bombana belum  begitu maksimal mempotensikan sumber daya alam 

tersebut dan terbukti bahwa usaha gula merah hanya dikelolah secara seadanya. 

Padahal potensi gula merah tersebut dapat dikelolah dalam bentuk makanan apa 

saja yang bernilai jual. Serta kebutuhan gula merah masyarakat di Sulawesi 
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Tenggara sudah cukup tinggi  karena kebiasaan mereka mengonsumsi makanan-

makanan yang terbuat dari gula aren. 

Riset ini sangat menarik bagi penenliti untuk melakukan penelitian 

terhadap usaha gula merah tersebut dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana. 

Dengan ini peneliti bermaksud akan meneliti masyarakat yang mengolah usaha 

gula merah. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang 

lebih mendalam kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Usaha Gula Merah 

dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Leboea Kecamatan 

Poleang Tengah Kabupaten Bombana”. 

1.2  Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada “ Usaha Gula Merah dalam 

Meningkatkan  Ekonomi Masyarakat di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah 

Kabupaten Bombana” yang objek utamanya merupakan usaha gula merah aren 

yang ada di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah gula merah dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di 

Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana? 

2. Faktor yang mempengaruhi peningkatan usaha gula merah di Desa Leboea 

Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana? 

3. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap usaha gula merah dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Leboea Kecamatan Poleang 

Tengah Kabupaten Bombana? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah  usaha gula merah dapat meningkatkan 

pendapatan ekonomi masyarakat di Desa Leboea Kecamatan Poleang 

Tengah Kabupaten Bombana. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi  peningkatan usaha gula 

merah di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana. 

3. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap usaha 

gula merah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Leboea 

Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Memberikan informasi bahwa usaha gula merah dapat meningkatkan 

pendapatan ekonomi masyarakat di Desa Leboea Kecamatan Poleang 

Tengah Kabupaten Bombana. 

2. Memberikan informasi tentang faktor apa saja yang menjadi kendala  

peningkatan usaha gula merah di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah 

Kabupaten Bombana. 

3. Memberikan informasi tentang perfektif ekonomi Islam terhadap usaha 

gula merah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Leboea 

Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana. 
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4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya terkait usaha gula merah dalam meningkatkan ekonomi 

masyarakat. 

1.6  Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok 

orang secara terus menerus dengan tujuan untuk menghasilkan 

keuntungan. 

2. Gula merah adalah  gula alami yang diperoleh dari tandan bunga pohon 

aren atau enau yang memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan maupun 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 

3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai proses, cara 

serta perbuatan dalam menaikkan atau memajukan suatu usaha agar 

menjadi lebih baik daripada sebelumya. 

4. Usaha dalam perfektif Islam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

produksi ataupun jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau sistem 

Islam, usaha dibatasi dengan cara mendapatkan keuntungan dan 

mengembangkannya dengan konsep halal dan haram. 

 

 

 

 


