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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan kondisi yang tidak bisa dilepaskan dari proses 

pembangunan. Kemiskinan timbul karena adanya sebagian daerah yang belum 

sepenuhnya tertangani, seperti ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga 

kerja berlebih dengan tingkat produktivitas yang rendah, dan ada sebagian 

masyarakat yang tidak bisa berperan aktif dalam proses pembangunan sehingga tidak 

bisa menikmati hasilnya secara memadai. Kemiskinan itu sendiri diartikan sebagai 

suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai 

dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga 

mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang 

adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual yang berdasarkan pada 

pancasila. Salah satu sasaran yang hendak di capai oleh pembangunan nasional 

adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat mempercepat pertumbuhan dan memberi 

lapangan kerja untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan ekonomi di Indonesia 

dititikberatkan pada sektor pertanian sebagai basis ekonomis. Hal ini disebabkan 

Indonesia kaya akan sumber daya hayati dan sebagian penduduknya meggantungkan 

hidup terhadap sektor pertanian.  
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Usaha di sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia, ada tiga 

faktor penyebab utama antara lain, pertama tingkat produktivitas yang rendah 

disebabkan oleh jumlah pekerja di usaha tersebut terlalu banyak sedangkan tanah, 

kapital, dan teknologi terbatas serta tingkat pendidikan petani yang rata-ratanya 

sangat rendah. Kedua, daya saing petani atau dasar tukar dosmetik komoditi pertanian 

terhadap out-put industri semakin lemah. Ketiga, tingkat diversivikasi usaha di usaha 

pertanian ke jenis-jenis komoditi non food (non pangan) yang memiliki prospek pasar 

(terutama ekspor) dan harga yang lebih baik masih sangat terbatas. Hal ini 

menyebabkan lemahnya perekonomian masyarakat. 

Ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi keperluan 

(kebutuhan dan keinginan) hidupnya. Dengan demikian, maka secara konseptual 

hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi karena pada umumnya 

semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan (needs) dan 

keinginan (wants) dalam kehidupannya. Di sisi lain juga terlihat, bahwa apapun 

profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, tujuannya tidak terlepas dari 

pemenuhan keperluan hidup, baik sekarang, maupun masa yang akan datang, baik 

untuk keperluan sendiri maupun sampai turunan atau generasi berikutnya.
1
  

Di dalam kehidupan sehari-hari orang mengalami adanya suatu ketegangan 

antara apa yang diinginkan dan apa yang dapat diperoleh. Hal ini khususnya 

                                                             
1 Henry Faizal Noor, Ekonomi Manajerial, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 2 
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dirasakan dalam lingkungan keluarga, yang harus hidup dengan penghasilan yang 

terbatas.
2
  

Berbagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

merupakan dorongan dari kemauan, keinginan dan berusaha semaksimal mungkin 

guna tercapainya atau terpenuhinya kebutuhan hidup. Keluarga merupakan sel 

masyarakat. Oleh karena itu antara ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat ada 

hubungan timbal balik. Apabila keluarga ekonomi keluarga baik, maka akan 

memungkinkan perekonomian masyarakat. 

Desa Sukaraja yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, banyak masyarakatnya yang 

bekerja menjadi petani salah satunya petani karet. Pekerjaan sebagai petani karet 

tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki namun juga perempuan baik tua atau pun 

muda.  

Sebenarnya walaupun bekerja sebagai petani karet, masyarakat sangat senang 

menjalaninya. Apalagi ketika harga getah karet di pasaran tinggi serta produksi getah 

meningkat. Kebutuhan hidup petani karet dapat tercukupi dan tidak mempunyai 

banyak utang serta dapat menyimpan uang. Dan dapat dikatakan ini sebagai masa 

keemasan para petani karet. 

Namun pada saat ini petani karet tidak seperti yang dikatakan oleh 

kebanyakan orang yang mengira bahwa petani karet mempunyai tingkat pendapatan 

yang tinggi. Faktanya beberapa tahun terakhir pendapatan yang dihasilkan menurun 

                                                             
2 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, ( Yogyakarta: Kanisius, 2004), 11 
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drastis. Berdasarkan data publikasi BPS Provinsi Riau, Nilai Tukar Petani (NTP) 

perkebunan merupakan satu-satunya yang indikatornya di bawah 100, artinya 

pengeluaran petani lebih besar dari penghasilan petani sehingga daya belinya 

menurun. Hal ini Seperti yang djelaskan oleh ketua BPS Provinsi Riau, Mawardi 

Arsyad bahwa NTP perkebunan rakyat hanya 96,39. Jauh di bawah NTP tanaman 

pangan yang mencapai 102,46, sedangkan NTP holtikutura sebesar 101,96 dan NTP 

peternakan sebesar 108,6.
3
 

Keadaan ini terjadi sejak menurunnya harga karet dan getah yang dihasilkan 

yang kemudian membuat petani karet malas untuk menyadapnya (memotong karet). 

Apalagi dengan cuaca yang tidak seimbang seperti musim kemarau yang 

berkepanjangan atau musim hujan yang terus menerus. Ditambah lagi, masalah lain 

seperti banyaknya pohon karet yang terserang penyakit sehingga menyebabkan 

banyaknya pohon karet yang mati dan tidaknya adanya pelatihan bagi petani karet 

untuk merawat pohon karet tersebut serta gugurnya daun karet.  

Berbagai faktor tersebut menyebabkan produktivitas karet rendah dan 

rendahnya produksi karet yang diikuti rendahnya harga karet menyebabkan 

pendapatan petani karet semakin rendah.. Hal ini berdampak terhadap menurunnya 

pemenuhan kesehatan dan petani karet tidak dapat memenuhi ke 

\butuhan sehari-hari. 

                                                             
3
Delik Riau, “Kesejahteraan Petani Karet Riau Kian Terpuruk”, dalam 

http://delikriau.com/ekonomi/ekonomi/7739-kesejahteraan-petani-karet-riau-kian-terpuruk/, (diakses 

17 Februari 2016) 

http://delikriau.com/ekonomi/ekonomi/7739-kesejahteraan-petani-karet-riau-kian-terpuruk/
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Namun, karena mereka mempunyai keluarga yang harus dihidupi dan karena 

menyadap karet sebagai pekerjaan utama, para petani karet terpaksa terus 

menyadapnya walaupun hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhannya serta tenaga yang 

dikeluarkan. Mata pencaharian lain juga ditekuni petani dalam memenuhi 

kebutuhannya untuk bertahan hidup dan menambah penghasilan. Pekerjaan tersebut 

dilakukan semata-mata untuk meningkatkan ekonomi keluarga petani karet dengan 

harapan peningkatan ekonomi tersebut mampu mencukupi kebutuhan keluarga petani 

karet. 

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, ” 

USAHA ALTERNATIF PETANI KARET DALAM MENINGKATKAN  

EKONOMI   KELUARGA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN LOGAS 

TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian terhadap judul ini maka penulis 

mengemukakan beberapa istilah antara lain: 

1. Usaha 

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai 
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suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk 

mencapai sesuatu.
4
 

2. Alternatif  

Alternatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya 

pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. 

3. Ekonomi Keluarga 

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa yunani, yaitu 

“oikos” yang berarti aturan dan “nomos” yang berarti rumah tangga. Ekonomi 

adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan 

keinginan (wants) untuk peningkatan kualitas hidup.
5
 Sedangkan keluarga 

adalah bentuk masyarakat terkecil, tetapi terpenting dalam hidup seseorang. 

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan merupakan tulang punggungnya.
6
 

Jadi ekonomi keluarga yang dimaksud yaitu kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan sehingga terpenuhi kebutuhan keluarga . 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan masalah 

yaitu bagaimanakah usaha alternatif petani karet dalam meningkatkan ekonomi 

keluarga di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan 

Singingi? 

                                                             
4 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), 1595 
5
 Henry Faizal Noor, Op.cit, 1 

6
Rosmita, dkk. Ilmu Kesejahteraan Sosial, ( Pekanbaru, Yayasan Pusaka Riau, 2011), 30 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya  

petani karet dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Sukaraja 

Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan menambah referensi bacaan 

mengenai bagaimana usaha alternatif petani karet dalam meningkatkan 

ekonomi  keluarga di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi tugas dan syarat untuk 

meraih gelar Sarjana Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

c. Untuk menambah wawasan, keterampilan, pengetahuan berpikir penulis 

dalam penulisan karya ilmiah. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu: 

1. Bab I PENDAHULUAN  

Merupakan pengantar dalam penelitian, menguraikan tentang latar belakang 

masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan.  
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2. Bab II TINJAUAN PUSTAKA  

Membahas kajian teori tentang usaha alternatif petani karet dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu, bab ini juga berisi tentang 

kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

3. Bab III METODOLOGI PENELITIAN  

Yaitu penulis akan menjabarkan metode-metode dalam penelitian yang 

terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data 

dan teknik analisis data. 

4. Bab IV GAMBARAN UMUM ( Subjek Penelitian) 

Bab ini penulis akan mengungkapkan tentang keadaan umum daerah 

penelitian. 

5. Bab V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan inti dari pembahasan yang mengungkapkan tentang hasil 

penelitian dan pembahasan. 

6. Bab VI PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan meliputi kesimpulan dan saran-

saran. 

 

 

 


