
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sebagian besar penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di daerah pedesaan hampir 60% 

penduduk bekerja di sektor pertanian (Hadi Prayitno, 1987: 5). Dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan hidupnya sangat erat hubunganya dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar 

ditempat tingglanya. Hal ini tercermin dalam kegiatan ekonomi penduduk tersebut bekerja di 

sektor pengolahan lahan pertanian dan pengolahan hasil-hasil usaha pertanianya.  

 

Dari sektor pertanian selain diharapkan mampu dalam penyediaan bahan pangan, juga dapat 

menciptakan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

khususnya masyarakat pedesaan yang secara umum bermata pencaharian sebagai petani. 

Banyaknya masyarakat pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani terkait dengan 

potensi alam yang mendukung untuk usaha di sektor pertanian. 

 

Namun, semakin bertambahnya jumlah penduduk secara umum, hal ini berarti semakin 

bertambah pula jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, sedangkan penyerapan tenaga 

kerja di sektor pertanian ini terbatas. Hal ini karena semakin sempitnya pemilikan lahan 

pertanian pada setiap penduduk di pedesaan, sehingga penduduk mencari pekerjaan di luar 

sektor pertanian. 

Lahan pertanian di pedesaan telah banyak mengalami pengurangan  sebagai akibat 

perkembangan tempat pemukiman, industri, fasilitas sosial, dan adanya budaya warisan tanah 

pada keluarga petani yang mengakibatkan pemilikan lahan pertanian menjadi sempit. Hal 

tersebut menjadi salah satu penyebab produksi pertanian setiap petani semakin menurun, dan 

telah menimbulkan tekanan terhadap perekonomian petani menjadi rendah, yang 



dimungkinkan sebagai penyebab penduduk mencari pekerjaan lain di luar pengolahan lahan 

pertanian.  

 

Penduduk di pedesaan melakukan pekerjaan lain di luar sektor pengolahan lahan pertanian. 

Salah satunya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang sudah ada ditempat 

mereka itu sendiri. Sumber daya alam merupakan potensi yang muncul secara alami yang 

dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia.  

 

Apabila sumber daya alam yang ada di suatu daerah diolah dan dimanfaatkan dengan baik 

oleh masyarakat sekitar maka akan memberikan nilai yang fositif yang bisa dijadikan sebagai 

suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seperti yang dilakukan 

oleh penduduk di Desa Air Rupik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang 

banyak tersedia di daerah mereka yaitu pohon aren atau enau (Arenga pinnata merr).      

 

Hal ini sesuai dengan kondisi alam yang ada di Desa Air Rupik, dimana Desa Air Rupik ini 

sangat potensial untuk pertumbuhan pohon aren, yang memiliki ketinggian 920 meter di atas 

permukaan laut (mdpl). Sebagian besar  pohon aren ini tumbuh liar dengan sendirinya sesuai 

mekanisme alamiah, tanpa dibudidayakan oleh manusia. Pohon aren tumbuh subur pada 

daerah tropis dengan ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut, curah hujan yang 

tinggi dan suhu udara yang optimal rata-rata 25°C.  

 

Pohon aren memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi selain sebagai tanaman 

konservasi. Pemanfaatan dan kegunaan pohon aren sangat beragam diantaranya: akar aren 

biasanya digunakan untuk obat tradisional dan peralatan, batang untuk diambil pati dan 

berbagai macam alat dan bangunan, ijuk untuk sapu dan peresapan air, daun untuk kawung 

(pembungkus rokok), untuk atap dan lidinya untuk tusuk sate dan sapu, Buah aren untuk 



kolang-kaling, air nira untuk gula merah dan cuka serta pati/tepung dalam batang untuk 

bahan makanan dan minuman (Masrik Amin, 2005:25) 

 

Terkait dengan pemanfaatan pohon aren di Desa Air Rupik, terdapat 30 kepala keluarga yang 

memanfaatkan pohon aren sebagai sumber ekonomi keluarga, mereka memanfaatkan pohon 

aren karena pendapatan dari pekerjaan pokok tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup karena sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani musiman yang panennya 

setiap 6 bulan sekali, sebagian besar mereka menanam tanaman kopi dan lada. 30 Kepala 

Keluarga yang memanfaatkan pohon aren ini  tergabung dalam kelompok usaha tani yang 

dibina dan dibentuk  oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan UPTD wilayah IV Kecamatan 

Banding Agung. Setiap Kepala Keluarga mempunyai sendiri lahan dengan budidaya pohon 

aren tersebut. Tanaman aren tidak ditanam secara khusus pada satu lahan melainkan ditanam 

secara tumpang sari (Dishutbun UPTD wilayah IV Kecamatan Banding Agung).  

 

Berdasarkan pra survei pada bulan Juli 2012 terhadap 8 responden 5 di dusun 1 dan 3 di 

dusun 2 diperoleh informasi bahwa penduduk Desa Air Rupik memanfaatkan pohon aren 

untuk diambil nira dengan waktu pengambilan setiap hari pada pagi dan sore hari, daun untuk 

lidi dengan waktu pengambilan setiap hari, ijuk untuk sapu dan peresapan air dengan waktu 

pengambilan 2 bulan, serta buah aren untuk  dibuat kolang-kaling dengan waktu pengambilan 

setiap 6 bulan  seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Pemanfaatan Pohon Aren Sebagai Sumber Ekonomi Keluarga di DesAir Rupik 

Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan 

 

No 
Bagian Pohon Aren yang 

dimanfaatkan 
Waktu Pengambilan 

1 Daun  Setiap hari 

2 Bunga (air nira) Setiap hari 

3 Ijuk  Setiap 2 bulan 

4 Buah  Setiap 6 bulan 

5 Pohon/batang Setiap 6 bulan 

6 Akar sebagai obat Setiap hari 

Sumber: Hasil Prasurvei, 2012 



 

Berdasarkan atas dasar kondisi tersebut, menarik perhatian penulis untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul: ”Pemanfaatan Pohon Aren Sebagai Sumber Ekonomi Keluarga di 

Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012” 

 

 

 

 

 

 

B. Permasalahan 

Bagian-bagian apa saja dari pohon aren yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat menjadi 

sumber ekonomi keluarga di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU 

Selatan Tahun 2012? 

 

C. Rumusan masalah  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagian-bagian pohon aren apa saja yang dimanfaatkan oleh setiap kepala keluarga

 Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan? 

2. Berapa rata-rata pendapatan per bulan dari pemanfaatan pohon aren di Desa Air Rupik 

Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan? 

3. Berapa persen sumbangan dari pemanfaatan pohon aren terhadap total  pendapatan 

keluarga ? 

 

D. Tujuan  Penelitian  

 

1. Untuk mendapatkan informasi tentang bagian-bagian pohon aren yang dimanfaatkan 

sebagai sumber ekonomi keluarga di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung 

Kabupaten OKU Selatan. 



2. Untuk mendapatkan informasi tentang rata-rata pendapatan per bulan dari pemanfaatan 

pohon aren di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan. 

3. Untuk mendapatkan informasi tentang persentase sumbangan dari pemanfaatan pohon 

aren terhadap total pendapatan keluarga. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  Sarjana Pendidikan pada Program Studi 

Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama geografi yang diperoleh dalam bangku kuliah. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi terkait guna meningkatkan pembangunan di 

pedesaan khususnya di bidang ekonomi 

4. Untuk menambah informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis. 

5. Sebagai suplemen bahan ajar dalam mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), pada 

mata pelajaran IPS Kelas VII semester 2 pokok bahasan mata pencaharian penduduk di 

bidang pertanian subpokok bahasan pertanian dan pokok bahasan mata pencaharian 

penduduk di bidang non pertanian subpokok bahasan perindustrian. Untuk suplemen 

bahan ajar dalam mata pelajaran Geografi SMA kelas XI jurusan Ilmu Sosial semester 1 

pokok bahasan persebaran sumber daya alam sub pokok bahasan sumber daya alam di 

Indonesia. 

 

 

 

 

F. Ruang lingkup penelitian  

 



1. Ruang  lingkup subyek adalah pemiliki pohon aren di Desa Air Rupik Kecamatan 

Banding Agung Kabupaten OKU Selatan. 

2. Ruang lingkup obyek penelitian adalah pemanfaatan pohon aren sebagai sumber ekonomi 

keluarga.  

3. Ruang lingkup tempat adalah Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten 

OKU Selatan. 

4. Ruang lingkup waktu adalah Tahun 2012. 

5. Ruang lingkup ilmu adalah Geografi Ekonomi. 

Nursid Sumaatmadja (2008:54) mendefinisikan geografi ekonomi sebagai cabang 

geografi manusia yang bidang studinya struktur aktivitas keruangan ekonomi sehingga 

titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang di dalamnya 

bidang pertanian, industri-perdagangan-komunikasi-transportasi dan lain sebagainya.  

 

Digunakannnya geografi ekonomi sebagai ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini, karena 

penelitian ini mengkaji tentang struktur aktivitas ekonomi. Pemanfaatan pohon aren sebagai 

sumber ekonomi keluarga merupakan salah satu dari struktur keruangan dalam aktivitas 

ekonomi. 
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