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ABSTRAK 

 

Farha(2017) :Potensi Agrobisnis Perkebunan Pinang Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Benteng 

Utara Kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir Ditinjau 

Menurut Ekonomi Syariah 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai potensi 

perkebunan pinang di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang. Di desa ini 

mayoritas penduduknya berkebun pinang yang merupakan salah satu usaha 

keluarga atau masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Adapun tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi agro bisnis perkebunan 

pinang dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi 

perkebunan pinang serta tinjauan Ekonomi Syariah terhadap usaha perkebunan 

pinang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Benteng Utara 

Kecamatan Sungai Batang. 

 Subjek dalam penelitian ini adalah petani buah pinang (masyarakat). 

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah potensi agrobisnis perkebunan 

pinang di Desa Benteng Utara. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah petani buah pinang diambil sampel dari 42 orang, dengan menggunakan 

teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, kuisioner, wawancara dan studi 

pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu petani 

pinang dan data sekunder yaitu sumber-umber yang relevan. Metode analisa data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif. 

 Berdasarkan penelitian di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang 

usaha perkebunan pinang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan 

pengusaha atau petani pinang. Bagi pengusaha membantu memenuhi kebutuhan 

pokok sehari-hari, membantu biaya pendidikan anak-anak mereka, dan dari usaha 

perkebunan pinang ini mereka juga dapat memperoleh kendaraan. Adapun upaya 

yang dilakukan masyarakat di Desa Benteng Utara ini untuk meningkatkan 

kesejahteraan melalui optimalisasi pinang adalah dengan membudidayakan pinang  

secara intensif dengan pemeliharaan dan perawatan yang baik, mulai dari tahap 

pembibitan, masyarakat harus memilih bibit yang berukualitas yang sudah 

diseleksi, perawatan, sampai pada penanganan hasil pinang. Usaha perkebunan 

pinang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Benteng Utara 

Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan tinjauan 

Ekonomi Syariah  karena tidak melanggar syariat islam, baik yang di produksi 

maupun dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat 

di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. 


