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ABSTRAK 

 

Wira andespa (2018): PERAN HOME INDUSTRI GULA MERAH 

DALAM MEMENUHI KEHIDUPAN KELUARGA 

DIDAERAH PASANEHAN NAGARI LASI 

KECAMATAN CANDUNG DITINJAU DARI 

EKONOMI ISLAM . 

 

Latar belakang dalam penelitian ini adalah dari belum optimalnya 

pemenuhan kebutuhan keluarga didaerah Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan 

Candung dari usaha Home Industri Gula Merah, walaupun usaha ini sudah 

dugeluti cukup lama namun nyatanya keluarga masih belum merasakan hasil yang 

optimal dari usaha ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran home industri gula merah dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga didaerah Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan 

Candung ditinjau dari Ekonomi Islam?, Apa faktor pendukung dan penghambat 

faktor home industri gula merah dalam memenuhi kebutuhan keluarga didaerah 

Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung ?, Bagaimana tinjauan ekonomi 

Islam terhadap peran Home Industri Gula Merah dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga didaerah Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung?. 

Penelitian ini berlokasi didaerah Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan 

Candung. Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah para pelaku usaha Gula 

Merah. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah Peran Home Industri Gula 

Merah Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Didaerah Pasanehan Nagari Lasi 

Kecamatan Candung Ditinjau dari Ekonomi Islam. Yang menjadi populasi adalah 

pelaku usaha Home Industri Gula Merah berjumlah 20 keluarga dengan 

menggunakan cara total sampling. Selanjutnya peneliti menganalisa data 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.  Adapun teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 

Hasil  penelitian Bahwa peran Home industri gula merah dalam memenuhi 

kebutuhan Keluarga Didaerah Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung 

belumlah optimal secara keseluruhan, dimana sebagian besar kebutuhan keluarga 

dipenuhi oleh usaha lain dan apabila ada kebutuhan yang mendesak keluarga 

terpaksa berhutang kepada orang lain karena tidak adanya dana yang tersimpan 

dari usaha ini. Adapun faktor pendukung adalah mudahnya bagan baku yang 

didapat, faktor penghambatnya yaitu belum adanya teknologi untuk memproduksi 

usaha ini dan masih menggunakan dengan cara tradisional sehingga pelaku usaha 

Home Industri Gula Merah sulit untuk meningkatkan hasil usahanya, dan juga 

penghambat industri ini adalah kerja yang berat sehingga banyak anggota 

keluarga mencari usaha lain untuk memenuhi kehidupan hidup serta tidak adanya 

ilmu pengetahuan serta pengaruh cuaca alam. 

Tinjauan ekonomi Islam terhadap Peran Home Industri Gula Merah Dalam 

Memenuhi Kebutuhan Keluarga Didaerah Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan 

Candung bahwa perlu adanya Management keuangan dalam keluarga, seperti 

prinsip keadilan, kebenaran dan keahlian. 
 


