
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pengertian Geografi 

 

Geografi adalah pengkajian secara holistik (menyeluruh) melalui pendekatan keruangan, 

kewilayahan, ekologi, dan kesisteman, serta historis terhadap serangkaian gejala dan perihal 

kehidupan manusia di suatu wilayah tertentu (di permukaan bumi) dan penyajian pengkajian 

tersebut disampaikan melalui alat peraga peta, grafik, model, atau sistem informasi geografi 

(Widoyo Alfandi, 2011:81). Sedangkan menurut R Bintarto dalam Sumadi (2003:4) geografi  

adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala muka bumi dan peristiwa yang terjadi 

permukaan bumi baik fisik maupun yang menyangkut mahluk hidup beserta 

permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan. 

 

Secara garis besar geografi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu geografi fisik (Physical 

Geography) dan geografi manusia (Human geografi). 

a. Geografi fisik yaitu cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi 

yang meliputi tanah, air, udara, dengan segala prosesnya. Kerangka geografi fisik 

ditunjang oleh geologi, geomorfologi, ilmu tanah, meteorologi, klimatologi, dan 

oceanografi atau oceanologi. Kedalam geografi fisik ini termasuk juga biogeografi 

(phytogeografi, zoogeografi) yang bidang studinya adalah penyaebran alamiah tumbuh-

tumbuhan dan binatang sesuai dengan habitatnya.(Nursid Sumaatmadja, 2008:52). 

b. Geografi manusia adalah cabang geografi yang bidang studinya yaitu aspek keruangan 

gejala di permukaan bumi, yang mengambil manusia sebagai obyek pokok  kedalam 

gejala manusia sebagai obyek studi pokok, termasuk aspek kependudukan, aspek aktivitas 



yang meliputi aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas sisial dan aktivitas budayanya 

(Nursid Sumaatmadja,1988:53) 

 

2. Pengertian Geografi Ekonomi 

Geografi ekonomi adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya struktur keruangan 

aktivitas ekonomi. Dengan demikian, titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur 

ekonominya manusia yang termasuk di dalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan, 

transportasi, komunikasi, dan lain-lain (Nursid Sumaatmadja,1988:54). Sedangkan menurut 

H.Robinson (2007) mengartikan geografi ekonomi sebagai ilmu yang membahas mengenai 

cara-cara manusia dalam kelangsungan hidupnya berkaitan dengan aspek keruangan, dalam 

hal ini berhubungan dengan eksplorasi sumber daya alam dari bumi oleh manusia, produksi 

dari komoditi (bahan mentah, bahan pangan, barang pabrik) kemudian usaha transportasi, 

distribusi, konsumsi (Suharyono, 2004 : 34).  

 

Dari pengertian tersebut dalam aspek keruangan manusia selalu berhubungan dengan alam di 

sekitarnya untuk melakukan aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan materinya dengan 

dengan berbagai masalahnya dalam interaksi keruangan, begitu pula alam memerlukan 

peranan dari manusia untuk kelesatariannya. Dengan demikian terjadilah hubungan timbal 

balik antara manusia dan alam. 

 

3. Pemanfaatan Pohon Aren 

Aren termasuk suku Aracaceae (pinang-pinangan). Batangnya tidak berduri, tidak bercabang, 

tinggi dapat mencapai 25 meter dan diameter pohon dapat mencapai 65 cm. Tanaman ini 

hampir mirip dengan pohon kelapa. Perbedaannya,, jika pohon kelapa batang pohonnya 

bersih (pelepah daun yang tua mudah lepas), maka batang pohon aren ini sangat kotor karena 

batangnya terbalut oleh ijuk sehingga pelepah daun yang sudah tua sulit diambil atau lepas 

dari batangnya. Oleh karena itulah, batang pohon aren sering ditumbuhi oleh banyak tanaman 



jenis paku-pakuan. Tangkai daun aren panjangnya dapat mencapai 1,5 meter, helaian daun 

panjangnya dapat mencapai 1.45 meter, lebar 7 cm dan bagian bawah daun ada lapisan lilin. 

 

Wilayah penyebaran aren terletak antara garis lintang 20º LU-11ºLS yaitu meliputi: India, 

Srilangka, Banglades, Burma, Thailand, Laos, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Hawai, 

Philipina, Guam dan berbagai pulau disekitar pasifik. (Pratiwi, 2006). 

 

Di Indonesia tanaman aren banyak terdapat dan tersebar hampir di seluruh wilayah 

Nusantara, khususnya di daerah perbukitan dan lembah. Tanaman aren sesungguhnya tidak 

membutuhkan kondisi tanah yang khusus (Hatta-Sunanto, 1982) sehingga dapat tumbuh pada 

tanah-tanah liat, berlumur dan berpasir,  tetapi aren tidak tahan pada tanah yang kadar 

asamnya tinggi (pH tanah terlalu asam). Aren dapat tumbuh pada ketinggian  500 – 1.000 

meter di atas permukaan laut. Namun yang paling baik pertumbuhannya pada ketinggian 500 

– 800 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan lebih dari 1.200 mm setahun atau 

pada iklim sedang dan basah menurut Schmidt dan Ferguson. 

 

Pohon aren dapat dimanfaatkan, baik berfungsi sebagai konservasi, maupun fungsi produksi 

yang menghasilkan berbagai komoditi yang mempunyai nilai ekonomi. 

 

Fungsi produksi dari pohon aren dapat diperoleh miulai dari akar, batang, daun, bunga dan 

buah. Di Jawa akar aren digunakan untuk berbagai Obat Tradisional. Akar segar bila diolah 

dapat menghasilkan arak yang dapat digunakan sebagai obat sembelit, obat disentri dan obat 

penyakit paru-paru (Heyne, dan Dongen dalam Burkil 2004). 

 

Daun muda, tulang daun dan pelapah daunnya, juga dapat dimanfaatkan untuk pembungkus 

rokok, sapu lidi dan tutup botol sebagai pengganti gabus. Tangkai bunga bila dipotong akan 

menghasilkan cairan berupa nira yang mengandung zat gula dan dapat diolah menjadi gula 

aren atau tuak (Steenis et.al., 1975). Buahnya dapat diolah menjadi bahan makanan seperti 



kolang-kaling yang banyak digunakan untuk campuran es. Kolak atau dapat juga dibuat 

manisan kolang-kaling. 

 

Menurut Heyne, dan Dongen dalam Burkil (2004) hampir semua bagian dari pohon aren 

dapat dimanfaatkan atau menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Jenis produk 

yang dihasilkan dari pohon aren yaitu sebagai berikut : 

 

a. Ijuk  

Ijuk yang terdapat pada batang aren merupakan jalinan serat hitam serta menempel pada 

pangkal tangkai pelepah daun. Ijuk dihasilkan dari pohon aren yang telah berumur lebih dari 

5 tahun sampai dengan tongkol-tongkol bunganya keluar. Pohon yang masih muda produksi 

ijuknya kecil. Demikian pula, pohon yang mulai berbunga kualitas dan hasil ijuknya tidak 

baik. Pemungutan ijuk dapat dilakukan dengan memotong pangkal pelepah-pelapah daun, 

kemudian ijuk yang bentuknya berupa lempengan anyaman ijuk itu lepas dengan 

menggunakan parang dari tempat ijuk itu menempel. Lempengan-lempengan anyaman ijuk 

yang baru dilepas dari pohon aren, masih mengandung lidi-lidi ijuk. Lidi-lidi ijuk dapat 

dipisahkan dari serat-serat ijuk dengan menggunakan tangan. Untuk membersihkan serat ijuk 

dari berbagai kotoran dan ukuran serat ijuk yang besar, digunakan sisir kawat. Ijuk yang 

sudah dibersihkan dapat dipergunakan untuk membuat tambang ijuk, sapu ijuk, atap ijuk dll. 

 

Dalam penelitian ini pemanfaatan ijuk oleh petani di Desa Air Rupik berupa ijuk untuk 

peresapan air, dibuat sapu ijuk, dan ijuk yang dijual langsung kepada pengumpul ijuk yang 

mengambil langsung ke tempat.  

 

 

 

b. Bunga  



Bagian bunga aren dapat mengeluarkan nira aren bila dilakukan proses  penyadapan tongkol 

(tandan) bunga, baik bunga jantan maupun bunga betina. Akan tetapi biasanya, tandan bunga 

jantan yang dapat menghasilkan nira dengan kualitas baik dan jumlah yang banyak. Oleh 

karena itu, biasanya penyadapan nira hanya dilakukan pada tandan bunga jantan. Sebelum 

penyadapan dimulai, dilakukan persiapan penyadapan yaitu : 

1) Memilih bunga jantan yang siap disadap, yaitu bunga jantan yang tepung sarinya 

sudah banyak yang jatuh di tanah. Hal ini dapat dilihat jika disebelah batang pohon 

aren, permukaan tanah tampak berwarna kuning tertutup oleh tepungsari yang jatuh. 

2) Pembersihan tongkol (tandan) bunga dan memukul-mukul serta mengayun-

ayunkannya agar dapat memperlancar keluarnya nira. 

 

Pemukulan dan pengayunan dilakukan berulang-ulang selama tiga minggu dengan selang dua 

hari pada pagi dan sore dengan jumlah pukulan kurang lebih 250 kali. Untuk mengetahui, 

apakah bunga jantan yang sudah dipukul-pukul dan diayun-ayun tersebut sudah atau belum 

menghasilkan nira, dilakukan dengan cara melukai (melukai) bagian tongkol (tandan) bunga 

tersebut. Apabila torehan tersebut mengeluarkan nira maka bunga jantan sudah siap disadap. 

Penyadapan dilakukan dengan memotong tongkol (tandan) bunga pada bagian yang ditoreh. 

Kemudian pada potongan tongkol dipasang bumbung bamboo sebagai penampung nira yang 

keluar. 

 

Penyadapan nira dilakukan 2 kali sehari (dalam 24 jam) pagi dan sore. Pada setiap 

penggantian bumbung bambu dilakukan pembaharuan irisan potongan dengan maksud agar 

saluran/pembuluh kapiler terbuka, sehingga nira dapat keluar dengan lancar. Setiap tongkol 

(tandan) bunga jantan dapat dilakukan penyadapan selama 3 – 4 bulan sampai tandan 

mengering. Hasil dari air aren dapat diolah menjadi gula aren, tuak, cuka dan minuman segar. 



Dalam penelitian ini pemanfaatan nira oleh petani di Desa Air Rupik adalah pemanfaatan nira 

untuk pembuatan gula aren dan dibuat tuak. 

 

c. Batang 

Batang yang keras digunakan sebagai bahan pembuat alat-alat rumah tangga dan ada pula 

yang digunakan sebagai  bahan bangunan. Batang bagian dalam dapat menghasilkan sagu 

sebagai sumber karbohidrat yang dipakai sebagai bahan baku dalam pembuatan roti, soun, 

mie dan campuran pembuatan lem (Miller, 2001). Sedangkan ujung batang yang masih muda 

(umbut) yang rasanya manis dapat digunakan sebagai sayur mayur (Burkil, 2004). 

 

Tepung aren dapat dihasilkan dengan memanfaatkan batang pohon aren dengan proses 

sebagai berikut : 

1) Memilih batang pohon aren yang banyak mengandung pati/tepungnya dengan cara : 

a) Umur pohon relative muda (15 – 25 tahun) 

b) Menancapkan kampak atau pahat ke dalam batang sedalam 10 – 12 cm pada dari 

ketinggian 1,5 m dari permukaan tanah. 

c) Periksa ujung kampak atau pahat tersebut apakah terdapat tepung/pati yang 

menempel. 

d) Apabila terdapat tepung/pati, tebang pohon aren tersebut. 

2) Potong batang pohon yang sudah ditebang menjadi beberapa bagian sepanjang 1,5 – 

2,0 m. 

a) Belah dan pisahkan kulit luar dari batang dengan empelurnya. 

b) Empelur diparut atau ditumbuk, kemudian dicampur dengan air bersih 

(diekstraksi). 



c) Hasil ekstraksi diendapkan semalaman (±12 jam) dilakukan pemisahan air dengan 

endapannya. Lakukan pencucian kembali dengan air bersih dan diendapkan lagi, 

sampai menghasilkan endapan yang bersih 

d) Hasil endapan dijemur sampai kering. Tepung aren dapat dipergunakan sebagai 

bahan baku seperti mie, soun, cendol, dan campuran bahan perekat kayu lapis. 

 

d. Daun 

Bagian daun terdiri dari daun muda, tulang daun, dan pelepah daunnya. Bagian daun yang 

muda bisa diolah sebagai pembungkus rokok, pelepah daunnya bisa digunakan untup atap 

dan tulang daun  nya dimanfaatkan untuk membuat sapu lidi, dengan cara tulang daun 

dilepaskan dari daun-daunnya dengan cara diraut dengan pisau raut sehingga menjadi lidi. 

Lidi tersebut kemudian dijemur selama ± 1 hari. Setelah itu lalu diikat dengan membuat 

simpul dari tali terlebih dahulu yang disebut simpai. Untuk simpai ini dapat dibuat dari tali 

plastik atau dari lidi itu sendiri. 1 ikat sapu lidi terdiri dari 150 batang lidi, dimana dari 1 

tandan daun kawung dapat dihasilkan 2 buah sapu lidi. Dalam penelitian ini pemanfaatan 

daun aren oleh petani di Desa Air Rupik adalah pemanfaatan daun aren untuk sapu lidi, 

pembungkus rokok dan dibuat atap. 

 

e. Buah  

Kolang kaling dapat diperoleh dari inti biji buah aren yang setengah masak. Buah aren yang 

setengah masak, kulit biji buahnya tipis, lembek dan berwarna kuning inti biji (endosperm) 

berwarna putih agak bening dan lembek, endosperm inilah yang diolah menjadi kolang-

kaling. Dalam penelitian ini pemanfaatan buah oleh petani di Desa Air Rupik adalah 

pemanfaatan buah aren untuk  diolah menjadi kolang-kaling dan dijual berupa buah buah 

yang tidak diolah. 

 

4. Pendapatan 



a. Pengertian 

 

Besar kecilnya pendapatan dipengaruhi oleh mata pencaharian/ pekerjaan yang dilakukan. 

Pendapatan seorang individu dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan termasuk 

pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh 

penduduk suatu negara (Sukirno, 2006 97: 49).  

 

Sedangkan menurut Susanto pendapatan adalah besarnya pendapatan atau penghasilan yang 

diterima oleh suami, istri dan anak baik yang berasal dari pendapatan pokok atau pendapatan 

sampingan, biasanya diukur dalam jumlah rupiah yang diterima setiap bulan (Susanto, 2006: 

10) 

 

Pendapatan untuk pemanfaatan pohon aren yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sejumlah uang yang dihasilkan dari penjualan barang produksi yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah setiap bulan. 

 

b. Penggolongan Pendapatan 

 

Menurut (Sukirno, 2006: 54) pendapatan adalah pendapatan yang diterima dan diberikan 

kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi - prestasi yang diserahkan yaitu berupa 

pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari 

kekayaan. Dalam buku mikroekonomi telah diterangkan bahwa, faktor-faktor produksi 

dibedakan menjadi 4 golongan: tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian keusahawaan.  

Apabila faktor-faktor produksi ini digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa akan 

diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harga tetap lainnya memperoleh sewa, 

tenaga kerja memperoleh gaji dan upah, modal memperoleh bunga dan keahlian 

keusahawanan memperoleh keuntungan. 

 



Selanjutnya menurut Sukirno (2006) pendapatan menjadi dua yaitu: 

1) Pendapatan berupa barang 

Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan yang diterima dalam bentuk 

barang dan jasa. Barang dan jasa yang diterima dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak 

diimbangi ataupun disertai transaksi uang yang menikmati arang dan jasa tersebut.  

2) Pendapatan berupa uang 

Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima biasanya sebagai balas 

jasa, misalnya dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas, 

pendapatan dari penjualan barang-barang yang dipelihara dari halaman rumah, hasil 

investasi seperti modal, tanah, uang pensiunan, jaminan sosial serta keuntungan sosial. 

 

5. Sumbangan Pendapatan dari Pemanfaatan Pohon Aren 

 

Sumbangan pendapatan adalah masukan pendapatan lain yang diperoleh dari kegiatan 

seseorang dalam rangka memenuhi kebuuthan hidup keluarganya Menurut Subadio dalam 

Sukirno (2006), seseorang tidak dapat lagi menghidupi keluarganya hanya dengan hasil 

pokok yang ada sekarang, sehingga perlu diadakan usaha-usaha tambahan untuk membantu 

memberi pemasukan pada pendapatan pokok. Tanaman aren menghasilkan nira sebagai 

bahan baku utama pembuatan gula merah dan minuman beralkohol (tuak), kolang-kaling, 

ijuk, dan kayu bakar Tanaman aren memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah 

tangga dengan pemanfaatan bagian-bagian tanaman aren. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa adanya pendapatan tambahan di luar pendapatan 

pokok dapat digunakan untuk menambah pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang 

memanfaatkan pohon aren. 

 

B. Kerangka Pikir  



 

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

konservasi. Pemanfaatan dan kegunan pohon aren sangat beragam diantarnya: akar aren 

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

berbagai macam alat dan bahan 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. Seperti pemanfaatan pohon aren sebagian penduduk di Desa 

Air Rupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, dimana pemanfaatan pohon 

aren akan diketahui rata-rata pendapatan per bulan dari pemanfaatan pohon aren dan 

persentase sumbangan dari pemanfaatan pohon aren terhadap pendapatan keluarga.  

 


