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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu banyak bermacam-macam gula yang dikenal di

kalangan masyarakat, contohnya seperti gula tebu atau yang dikenal dengan gula

putih (sakarosa) yang diperoleh dari tanaman tebu. Seiring perkembangan zaman,

terdapat gula lokal yang muncul dan masih berkembang hingga saat ini, yaitu gula

kelapa atau gula jawa. Gula kelapa merupakan gula yang dihasilkan dari

penguapan nira pohon kelapa (Cocos nucifera L). Gula kelapa atau dikenal

sebagai gula jawa atau gula merah, biasanya dijual dalam bentuk setengah

mangkok atau setengah lingkaran (Issoesetiyo dan Sudarto, 2001: 5). Bentuk

tersebut dihasilkan dari cetakan yang digunakan berupa setengah tempurung

kelapa atau bathok. Namun, ada pula yang menggunakan cetakan dari bambu

sehingga bentuknya bulat silindris dengan ukuran diameter yang berbeda-berbeda.

Gula jawa dikenal sebagai pengganti gula yang alami karena sistem

pengolahannya yang masih dibuat secara tradisional tanpa campuran bahan kimia.

Gula jawa mengandung sumber gizi cukup besar bagi tubuh manusia sebagai

bahan pangan. Komposisi dalam gula jawa terdiri dari unsur-unsur kalori,

karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, dan air, meskipun gula jawa

dibandingkan dengan pemanis lainnya yang ada di pasaran saat ini, gula jawa

tidak akan kalah sehat dan bermanfaat daripada pemanis buatan lain, yaitu

aspartam.
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Menurut cerita sejarah, pada pertengahan abad XIX, keturunan

Mangkunegara IV bekerja sama dengan orang Belanda untuk membangun industri

perkebunan termasuk tebu. Latar belakang pembangunan industri perkebunan

tebu oleh Mangkunegara IV adalah pada masa itu gula merupakan komoditi

ekspor internasional yang sedang banyak diminati, penanaman tebu sudah banyak

dilakukan pada masa itu di berbagai tempat oleh para penyewa tanah dari bangsa

Barat. Selain itu pula, pembangunan industri gula oleh Mangkunegara IV

memiliki kepentingan pihak trah Mangkunegaran untuk menunjukkan posisi yang

lebih tinggi dalam bidang ekonomi dibandingkan dengan ketiga Praja Kejawen

lainnya, yakni Kesunanan, Kesultanan, dan Pakualaman. Tujuan lainnya pula,

adalah sebagai usaha memperluas kebebasannya dari pengaruh Sunan (Keraton

Surakarta) dan Belanda dengan cara meniru sistem ekploitasi yang

menguntungkan seperti yang telah dilakukan oleh para pengusaha swasta Eropa.

(Wasino, 2008: 46-48). Keberhasilan industri gula membawa kemakmuran bagi

seluruh rakyat. Industri gula yang cukup menggembirakan pada saat itu

berpengaruh pada segi-segi kehidupan yang lain. Pabrik gula Mangkunegaran

memiliki arti penting dalam pekembangan produksi gula di Jawa pada masa itu

(Wasino, 2008: 53).

Jauh sebelum itu, di Kabupaten Banyumas atau lebih tepatnya di

Karesidenan Banyumas terdapat pabrik gula yang berdiri sangat lama dan cukup

terkenal pada masanya bahkan lebih dulu ada dibandingkan dengan pabrik gula

Mangkunegaran. Pabrik tersebut ialah pabrik gula Kalibagor, pabrik gula

Kalibagor yang dibangun pada 1839 termasuk pabrik gula yang pertama dan
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terbesar di Karesidenan Banyumas. Pabrik gula Kalibagor dipimpin oleh Edward

Cooke Jr. Pabrik gula tersebut disokong oleh perkebunan tebu di

Sokaraja( sebelah timur Sungai Pelus), Purwokerta dan Ajibarang (sebelah barat

Sungai Pelus). Pada masa itu perkebunan tebu dihubungkan dengan lori untuk

mengirimkan tebu ke pabrik gula, yang kemudian berubah angkutan

menggunakan truk pada tahun 1970-an. Setelah pabrik gula di Bojong, Klampok,

Purwakerta, dan Kaliredjo dilikuidasi pada 1934, maka perkebunan tebu

dikirimkan ke pabrik gula Kalibagor. Pabrik gula Bojong didirikan pada 1888 lalu

diperluas pada 1894 dengan pabrik gula Kalimanah. Diketahui pabrik gula

Kalimanah adalah bagian pabrik gula Bojong atau dari perluasan yang disebabkan

hasil perkebunan tebu semakin bertambah banyak. Sementara itu, pada tahun

1889 didirikan pabrik gula Klampok dan Kaliredjo pada 1910. Pabrik gula

Kalibagor yang berkedudukan sebagai pabrik gula terbesar di Karesidenan

Banyumas berhenti beroperasi pada sekitar tahun 1996-1997 (Priyadi, 2019: 152-

153).

Dengan adanya pabrik gula Kalibagor yang memproduksikan gula pasir

pada masa itu pula harga jualnya mahal, maka hal tersebut mendorong masyarakat

sekitar untuk menjadi lebih kreatif, dan pada akhirnya memunculkan para

pengusaha industri rumahan yang berhasil menciptakan gula jawa merah dengan

bahan dan alat yang sangat sederhana, dan tradisional, serta tidak membutuhkan

modal begitu banyak. Pada masa itu banyak masyarakat yang mungkin tidak

mampu untuk membeli gula pasir sehingga dengan adanya inovasi lain dari gula

pasir, yaitu gula jawa merah yang harganya terjangkau dan mudah dibuat tanpa



4

SEJARAH PEMBUATAN GULA…, YULIANINGSIH, FKIP UMP, 2022

modal yang begitu besar, dianggap bisa menggantikan keberadaan gula pasir bagi

masyarakat atau kalangan yang tidak mampu membeli gula pasir.

Dalam pembuatan gula jawa terdapat beberapa hal yang diterapkan untuk

menjaga nira tidak terkontaminasi bakteri atau mengalami kerusakan, pongkor

lebih dulu diisi cairan laru, terbuat dari larutan kapur dan tatalan pohon kulit buah

nangka, atau menggunakan bahan kimia sulfit (Natrium Metabisulfit) (Issoesetiyo

dan Sudarto, 2001: 11). Pengawetan nira kelapa dengan bahan kimia tidak

dianjurkan karena berbahaya jika dikonsumsi. Selain menggunakan tatalan pohon

kulit buah nangka, banyak petani menggunakan kulit manggis kering sebagai

campuran cairan laru.

Gula jawa merah di Kabupaten Banyumas adalah produksi gula jawa yang

dihasilkan, baik dari nira pohon kelapa maupun aren. Kabupaten Banyumas di

Jawa Tengah terkenal akan sentra gula merah terbesar di Indonesia, salah satu

desa penghasil gula kelapa di Banyumas adalah desa Cilongok (Utami, 2019).

Namun, diketahui bahwa produksi gula jawa di desa Cilongok lebih terkenal

dengan produksi gula aren ketimbang gula jawa merah dari nira kelapa. Dalam

perkembangannya para penderes atau penyadap nira kelapa di kampung tersebut

menjadi sedikit karena faktor usia yang tidak memungkinkan untuk menekuni

pekerjaan tersebut lagi. Mengacu pada data desa, kini jumlah penderes di desa

Cilongok sekitar 100 orang (Utami, 2019). Seiring tahun, di Kabupaten Banyumas

regenerasi penderes terhenti karena pekerjaan ini tidak banyak diminati oleh kaum

muda, apa lagi dengan resiko yang cukup besar dengan angka kecelakaan kerja

tinggi menjadi salah satu pemicu ketidakminatan. Selain desa Cilongok, ada desa
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lain yang masih menekuni pekerjaan sebagai penyadap nira kelapa yang telah

berlangsung lama, yaitu desa Babakan yang tetap eksis hingga saat ini.

Hal ini menggerakkan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai

sejarah pembuatan gula jawa merah di desa Babakan, Kecamatan Karanglewas,

Kabupaten Banyumas (1995-2005). Peneliti memilih desa Babakan sebagai

tempat penelitian karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, desa

Babakan memiliki populasi pembuat gula jawa merah yang cukup banyak, bahkan

hampir di setiap dusun di desa tersebut pasti ada orang yang disebut dengan

penderes, fakta ini berasal dari hasil observasi peneliti yang dilakukan pada

tanggal 21 November 2021. Desa Babakan termasuk dalam wilayah Kecamatan

Karanglewas, Kabupaten Banyumas, dengan topografi pegunungan terletak di

sebelah selatan Gunung Slamet. Dari ibu kota kecamatan berjarak 5 km dengan

lama tempuh perjalanan sekitar 15 menit, sedangkan dari pusat kabupaten

berjarak 10 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Desa Babakan terdiri dari

3 wilayah dusun, yaitu dusun I yang terdiri 3 RW dan 9 RT yang meliputi wilayah

grumbul Babakan, Karanggandul dan Karangklesem, wilayah Dusun II terdiri dari

4 RW dan 12 RT yang meliputi grumbul Babakan Lor, Kedawung, Takom dan

Karangpucung, sedangkan wilayah Dusun III terdiri dari 4 RW dan 12 RT yang

meliputi grumbul Kalibamban, Pejaten, Jatisawit, dan Pengempon. Luas wilayah

desa Babakan adalah 301,0 ha.(Data desa Babakan, 2019).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21

November 2021, ditemui banyak para penderes lama atau yang sudah membuat

gula, baik dari tahun 1975-an maupun 1990-an yang didominasi oleh masyarakat
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di grumbul Karangpucung, Pejaten, Kalibamban dan Pengempon serta

Karangklesem, sedangkan untuk beberapa grumbul di dusun lain didominasi oleh

para penderes muda atau yang baru memulai beberapa tahun belakangan. Dalam

penelitian ditemukan grumbul yang tidak memiliki penderes sama sekali baik

dikarenakan para pelakunya sudah tiada maupun mereka lebih tertarik dengan

pekerjaan lain. Pembuat gula jawa atau yang lebih dikenal sebagai penderes

merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak ditekuni oleh masyarakat di

desa tersebut, hal tersebut didukung dengan kondisi alam yang masih banyak

ditumbuhi pepohonan kelapa.

Berdasarkan dari hasil wawancara singkat bersama Sunoto (2021), peneliti

menjumpai bahwa gula jawa merah yang ada di desa Babakan memiliki warna

yang lebih cerah atau memiliki warna kuning asli dibandingkan dengan gula jawa

merah dari tempat lain yang lebih pekat. Fakta lain yang dijumpai adalah dalam

pembuatan atau proses produksi gula jawa merah di desa Babakan tidak

menggunakan bahan campuran kimia yang biasa disebut obat gula cap gajah di

kalangan penderes. Para penderes di desa Babakan lebih memilih untuk

menggunakan bahan alami sebagai campuran dalam produksinya, yaitu dengan

mengganti obat gula dengan cangkang manggis dan gamping untuk memberikan

tekstur, warna, dan rasa yang tetap terjaga alami.

Hal ini menarik bagi peneliti untuk membahas sejarah pembuatan gula jawa

merah karena baik peneliti maupun banyak orang awam lainnya yang tentu belum

tahu, bahkan tidak tahu tentang sejarah pembuatan gula jawa merah terlebih di

salah satu desa di Kabupaten Banyumas ini. Dalam pembuatan makanan ataupun
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pangan lainnya, tidak terlepas dari bahan pemanis gula jawa merah yang alami

dalam menambahkan rasa manis, baik dimasakan maupun lainnya, tetapi tahukah

bagaimana sejarah pembuatan gula jawa merah yang ada, dan bagaimana

sebenarnya gula jawa merah yang dikonsumsi diproduksi dan tetap eksis bertahan

serta tetap berkembang di kalangan masyarakat hingga saat ini. Faktanya,

dikalangan masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa profesi penderes

merupakan pekerjaan yang tentu saja memberikan dampak tertentu ke dalam

kehidupan para pelakunya terlebih dalam bidang ekonomi. Profesi ini merupakan

pekerjaan yang tidak ada habisnya dan hentinya, kecuali mereka telah kembali ke

liang lahat. Tidak banyak dari para penderes yang melakukan profesi ini

didasarkan oleh keinginan mereka sendiri maupun dari mengambil alih profesi

orang tua mereka sendiri. Masyarakat Indonesia atau lebih tepatnya di desa

Babakan yang juga masyarakatnya ada yang mempunyai lahan sawah sebagai

penghasilan atau penghidupan mereka, tetapi ada yang tetap lebih memilih

menjadi penderes sebagai pekerjaan sampingan disaat menganggur menunggu

hasil taninya.

Hal menarik lainnya yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian

dengan jangka tahun 1995 hingga 2005 adalah karena pada kurun waktu tersebut

terdapat beberapa peristiwa menarik seperti pergantian masa kepemimpinan dari

zaman presiden Soeharto, Habibie, Gus dur, Megawati lalu ke SBY yang ada di

pemerintahan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan melihat

dampaknya terhadap perekonomian di berbagai bidang dalam hal ini secara

langsung ikut mempengaruhi industri rumahan gula jawa merah di desa Babakan
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karena pada masa itu terdapat perubahan sistem kehidupan dari orde baru ke masa

reformasi dan gemelut ekonomi yang parah. Kehidupan ekonomi pada tahun 1995

menjadi masa kehidupan yang sulit bagi para pengrajin gula karena harga gula

pada masa itu sangat murah dan dianggap tidak dapat mencukupi kehidupan

mereka. Pada masa tersebut terjadilah masa mempertahankan diri dari tergerus

arus perekonomian Indonesia, banyak pengrajin gula di desa Babakan yang

memutuskan untuk menyerah dan mundur mencari pekerjaan yang dianggap lebih

baik. Menurut hasil wawancara dengan Sunoto (2022), beliau menyatakan bahwa

di dusun Karangpucung tempat beliau tinggal saja telah terjadi penurunan

pengrajin gula yang cukup drastis berkisar dari 15-20 pengrajin gula yang ada,

sekarang hanya tersisa seperempatnya dari mereka. Oleh karena itu, peneliti

mengambil judul Sejarah Pembuatan Gula Jawa Merah di desa Babakan,

Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas (1995-2005).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di kemukakan di atas,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejarah pembuatan gula jawa merah di desa Babakan.

2. Perkembangan gula jawa merah di desa Babakan tahun 1995-2005.

3. Dampak dari pembuatan gula jawa merah terhadap kehidupan para penderes

di desa Babakan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap :

1. Sejarah pembuatan gula jawa merah di desa Babakan.
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2. Perkembangan gula jawa merah di desa Babakan tahun 1995-2005.

3. Dampak dari pembuatan gula jawa merah terhadap kehidupan para penderes di

desa Babakan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu

bagi para pembaca mengenai Sejarah Pembuatan Gula Jawa Merah di desa

Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas (1995-2005), serta

diharapkan bisa menjadi referensi dan salah satu sumber informasi tambahan bagi

penelitian selanjutnya yang mengambil tema penelitian yang serupa atau sejenis

dalam penyempurnaan penelitian, penelitian ini pula diharapkan agar dapat

menambah motivasi bagi para pembaca.

Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi

bagi para pembaca untuk bagaimana pandangan mereka terhadap industri

rumahan kecil gula jawa merah yang ada di desa Babakan dan membantu

memecahkan masalah yang di hadapi oleh masyarakat maupun pembaca.

E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Yang Relevan

1. Tinjauan pustaka

a. Perkembangan dan Pembuatan Industri Rumahan

Perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata

kembang yang memiliki arti lebar atau besar. Berkembang yang memiliki arti

menjadi sempurna atau besar, sedangkan kata perkembangan adalah perihal
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berkembang yang dapat diartikan bahwa perkembangan adalah yang menjadikan

sesuatu menjadi bertambah sempurna atau besar. Perkembangan menghasilkan

bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap

aktivitas yang sederhana ke tahap lebih tinggi (Desmita, 2005: 4).

Perkembangan berarti suatu perubahan dari tingkat rendah ke tingkat yang

lebih tinggi atau maju terutama diletakkan dalam perkembangan ekonomi, oleh

karena itu unsur-unsur yang diperhatikan di dalamnya adalah faktor-faktor baik

yang memberikan dampak positif maupun negatif dalam perkembangan itu sendiri.

Dalam arti lain perkembangan bisa disebut sebagai proses perubahan yang

mengacu pada mutu fungsi suatu perihal. Dengan kata lain, penekanan arti

perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi yang disandang oleh suatu

perihal. Perkembangan tidak akan pernah berhenti hingga manusia menjemput

ajalnya. Dalam perkembangan industri maupun usaha rumahan yang dimaksud

adalah, baik adanya kemajuan maupun kemunduran dari pembuatan usaha

tersebut. Dalam perkembangannya tentu tidak luput dari bagaimana proses yang

dilalui di dalamnya atau disebut dengan pembuatan, menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar buat, pembuatan berarti dikatakan

sebagai kelas nomina atau kata benda sehingga pembuatan dapat menyatakan

nama dari seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala yang dibendakan.

Dengan kata lain, pembuatan adalah kegiatan dalam menciptakan atau

memproses sesuatu benda atau barang. Dalam hal ini dicapai dengan menciptakan

sesuatu melalui berbagai cara atau langkah yang tentu saja sesuai dengan benda

yang akan dibuat. Dalam pembuatannya terdapat faktor-faktor atau elemen-
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elemen yang digunakan dalam proses pembuatan dalam menciptakan produk atau

benda yang baik dan dapat dikonsumsi khalayak. Oleh karena itu, unsur-unsur

tersebut sangat diperhatikan di dalam proses pembuatan. Pembuatan yang

dimaksud adalah adanya proses atau penciptaan suatu benda atau barang maupun

perihal lainnya dengan suatu proses tertentu. Produksi gula jawa merah yang

dibahas oleh peneliti merupakan salah satu produksi yang termasuk ke dalam

industri berskala kecil atau yang biasa disebut dengan industri rumahan (Home

Industry). Pengertian lain dari home industry atau industri rumahan adalah suatu

unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri

tertentu (Muliawan, 2008: 3).

Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengemukakan

bahwa usaha rumah tangga adalah suatu perusahaan pangan yang memiliki tempat

usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi

otomatis. Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman,

sedangkan industri dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan

ataupun perusahaan. Singkatnya, Home industry adalah rumah usaha produk

barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena

jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Home industry juga dapat berarti

industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola

keluarga. Proses produksi dilakukan di samping atau di dalam rumah dari pemilik

usaha, mereka tidak mempunyai tempat khusus. Teknologi yang digunakan sangat

sederhana yang pada umumnya manual dan sering kali direkayasa sendiri, serta
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banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak dibayar (khususnya anggota

keluarga).

b. Gula jawa merah

Gula jawa merah berasal dari berbagai komponen material yang diciptakan

melalui suatu proses tertentu. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, di

Indonesia, gula jawa merah yang dihasilkan tidak selalu berasal dari kelapa atau

nira akan tetapi ada yang berasal dari aren, lontar, tebu, dll. Gula merah atau gula

jawa dipasarkan dalam berbagai bentuk seperti bentuk butiran atau glondongan,

baik bathok maupun kristal. Warna yang dihasilkan dari gula jawa sendiri tidak

selalu berwarna merah, tetapi bisa berwarna emas pucat sampai coklat gelap

tergantung dari proses dan kondisi nira. Dalam produksinya perbedaan proses,

teknik, bahkan sumber nira yang berbagai macam dapat memberikan pengaruh

dalam menghasilkan gula jawa yang memiliki jenis warna bau dan rasa yang

berbeda untuk setiap jenis gula jawa merah yang dihasilkan.

Gula merah identik sebagai pemanis alami di dalam pembuatan dessert, kue,

atau minuman tradisional di Indonesia. Contohnya saja ketika di bulan puasa atau

bulan Ramadhan, gula jawa merah banyak digunakan, misalnya untuk membuat

kolak atau es dawet ketika berbuka puasa. Ada banyak macam-macam jenis gula

jawa merah yang ada di Indonesia bukan hanya gula jawa atau gula merah. Gula

jawa merah memberikan aroma serta rasa tersendiri dan kekhasannya, agar

masakan atau makanan atau minuman yang dibuat memiliki rasa yang lezat, maka

harus pandai dalam memilih gula merah yang cocok, baik dari tekstur maupun

rasa manisnya.
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Dilihat dari segi pemasaran, ada berbagai jenis gula merah yang ada di Jawa

yang beredar di pasaran seperti gula jawa dari nira kelapa, gula aren dan gula

kristal. Gula jawa dari nira kelapa merupakan gula yang dihasilkan dari nira

pohon kelapa yang disadap, diolah dan dicetak dalam bambu berbentuk silinder

(sengker) atau tempurung kelapa yang disebut bathok. Salah satu yang

membedakan gula jawa kelapa dengan gula aren ialah warna coklatnya yang lebih

tua dibandingkan gula aren dan biasanya agak kotor sehingga harus disaring

terlebih dahulu, sedangkan gula aren adalah gula yang dihasilkan dari nira pohon

aren atau kolang kaling dan biasanya berwarna coklat cerah dibandingkan gula

jawa. Di pasaran terdapat gula kristal yang memiliki bentuk berbeda dari gula

biasa, yaitu gula tersebut berbentuk seperti kristal atau lembut karena melalui

proses tertentu.

Dari penjelasan di atas peneliti mengambil simpulan bahwa gula jawa

merah sebagai salah satu produk industri rumahan yang diproduksi atau diproses

melalui bahan atau elemen yang berasal dari pohon kelapa maupun pohon aren

yang disebut dengan nira. Di dalam proses pengolahannya nira akan diolah

sedemikian rupa agar menjadi produk gula jawa dengan peralatan dan cara atau

langkah-langkah tertentu dan kemudian gula jawa merah didistribusikan guna

memenuhi kebutuhan pangan di dalam masyarakat.

2. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Erma Catur

Adriana dengan judul Perkembangan Industri Gula Merah dan Pengaruhnya
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Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat desa Gondangmanis

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 1998-2008. Dari hasil penelitian

diketahui bahwa industri gula merah di desa tersebut sudah ada sejak tahun 1970

sampai 1980 masih menggunakan binatang kerbau untuk menggiling tebu. Di

desa Gondangmanis pada tahun 1998 terdapat 10 unit pengrajin gula merah.

Perkembangan industri gula merah semakin meningkat di desa Gondangmanis

Hal ini dikarenakan prospek perkembangan bisnis komoditas masih tetap

prospektif karena konsumsi terhadap produk gula cenderung terus meningkat dari

tahun ke tahun. Pengrajin gula merah rata-rata memiliki tingkat pendidikan

tamatan dari SD dan MTS. Pada perkembangan selanjutnya para pengrajin dan

pengusaha gula merah tahun 1990 telah banyak yang menamatkan sekolah sampai

tingkat SMA atau sederajat, bahkan ada para pengusaha yang mampu membiayai

sekolah anaknya sampai jenjang perguruan tinggi atau universitas. Dengan

keberadaan industri di daerah tersebut berarti sebagian masyarakat akan

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri, meningkatkan keterampilan,

meningkatkan produktivitas sehingga ada peningkatan dari taraf hidup mereka

seperti peningkatan pendidikan dan latihan peningkatan kesehatan peningkatan

pengetahuan secara luas dan lain.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Maninggar Praditya

dengan judul Analisis Usaha Industri gula jawa Skala Rumah Tangga di

Kabupaten Wonogiri. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa industri gula jawa

yang berada di kabupaten Wonogiri ini merupakan industri berskala rumah tangga,

dengan penggunaan tenaga kerja yang masih dalam lingkup keluarga dengan
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jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang. Mata pencaharian di Kabupaten

Wonogiri mempunyai presentasi terbesar kedua di bidang sektor pertanian. Dilihat

dari banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian usaha industri semakin

meningkat terutama usaha industri berbahan baku dari hasil pertanian, salah satu

industri tersebut ialah industri gula jawa. Sebagian besar penduduk di kabupaten

Wonogiri berpendidikan taman sekolah dasar atau sederajat. Usaha industri gula

jawa yang ada di kabupaten Wonogiri biasanya merupakan usaha turun-temurun

yang masih bertahan hingga saat ini dan memberikan penghasilan yang cukup

baik bagi para produsennya. Usaha industri gula jawa yang ada di kabupaten

Wonogiri telah ada selama 22 tahun. Dari hasil penelitian tersebut dapat

disimpulkan bahwa usaha industri gula jawa lebih menekuni pekerjaan tersebut

dikarenakan lebih menguntungkan daripada pekerjaan lainnya dan pendidikan

membawa kesejahteraan bagi produsennya.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Kautsar Niara

dengan judul Pengaruh Perkembangan Industri Kecil Gula Merah Terhadap

Perekonomian dan Sosial Masyarakat desa Blang Mancung Kecamatan Ketol

Kabupaten Aceh Tengah (1983-2013). Dari hasil penelitian, diketahui bahwa

perkembangan industri kecil gula merah di desa Blang mancung dari tahun ke

tahun telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan ini tidak serta merta

dilakukan oleh masyarakat Blang Mancung saja, namun peran serta pemerintah

juga ada dalam pengembangan industri kecil gula merah ini, mulai dari

penyuluhan dan pengadaan sarana dan prasarana industri. Dengan adanya industri

kecil gula merah ini, maka akan merekrut pekerja-pekerja dari daerah Blang
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Mancung, khususnya para pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan, dan

pendapatan keluarga dapat terus meningkat karena di pabrik tersebut tidak hanya

laki-laki yang dijadikan sebagai pekerja, namun perempuan juga dapat bekerja di

pabrik gula merah ini, yaitu sebagai pemasak air tebu/nira.

Dari ketiga penelitian relevan di atas, dapat disimpulkan bahwa para

peneliti melakukan penelitian tentang dampak dari perkembangan industri kecil

gula merah baik dari tebu maupun nira kelapa, sedangkan peneliti dalam

penelitian ini akan melakukan penelitian dalam mengungkap sejarah pembuatan

gula merah lebih tepatnya gula merah yang berasal dari nira kelapa. Dalam

penelitian ini peneliti tidak lupa untuk mengungkap latar belakang para pembuat

gula jawa merah mulai menekuni usahanya. Peneliti juga akan membahas dampak

dari pembuatan gula jawa merah terhadap kehidupan para penderes di desa

Babakan. Satu hal yang membedakan penelitian peneliti dengan ketiga peneliti di

atas adalah peneliti akan menggali informasi pembuatan, perkembangan, dan

dampak gula jawa merah pada penderes di desa Babakan dari (1995-2005) dengan

proses pembuatannya yang tetap mengedepankan kealamian dan

ketradisionalannya.

F. Landasan Teori dan Pendekatan

1. Landasan teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang dianggap relevan untuk

menganalisis objek. Sebagai alat teori-teori yang dianggap paling memadai,

paling tepat, baik, dan benar dalam kaitannya dengan hakikat objek maupun

keterbaruannya (Ratna, 2010:281). Dalam masalah yang akan diteliti, yaitu
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Sejarah Pembuatan Gula Jawa Merah Di desa Babakan, Kecamatan

Karanglewas, Kabupaten Banyumas (1995-2005), maka menggunakan teori :

a. Teori pertukaran

Teori pertukaran merupakan sebuah teori yang melihat dunia ini sebagai

tempat pertukaran, tempat orang saling bertukar barang maupun hal lainnya.

Semua berawal dari barter atau pertukaran. Teori pertukaran memiliki asumsi

dasar, yaitu pertama manusia adalah makhluk rasional, yang memperhitungkan

untung dan rugi. Teori pertukaran melihat bahwa manusia terus menerus terlibat

dalam memilih di antara perilaku-perilaku alternative dengan mencerminkan cost

and reward (biaya dan ganjaran) yang diharapkan dengan tingkah perilaku

alternatif itu. Suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung dan

rugi. Melalui teori ini dapat dilihat bahwa segala sesuatu dapat dibuat dan

dipertahankan karena campur tangan perhitungan untung dan rugi. Kedua,

perilaku pertukaran manusia terjadi apabila perilaku tersebut harus berorientasi

pada tujuan yang hanya dapat dicapai dengan interaksi manusia lain; dan perilaku

harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan tersebut. Ketiga,

transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat mendapatkan

keuntungan dari pertukaran-pertukaran tersebut (Damsar, 2017: 64).

b. Teori produksi

Teori produksi antara lain menganalisis tentang masalah biaya produksi,

tingkat produksi, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh

produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai (Dinar dan Hasan,

2018: 13). Melalui teori ini dapat peneliti lihat bagaimana para pengusaha atau
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pembuat gula jawa merah dalam menghasilkan nilai laba maksimum dengan

mempertimbangkan faktor-faktor dalam produksinya.

2. Pendekatan

Secara definitif, pendekatan diartikan sebagai cara mendekati sehingga

hakikat objek dapat diungkapkan sejelas mungkin. Pengertian yang lain dari

pendekatan adalah sebagai sifat suatu ilmu pengetahuan, melalui hal tersebut

objek diungkapkan secara lebih objektif. Pendekatan adalah suatu cara atau suatu

landasan untuk mendekati objek penelitian dengan sebagai sifat suatu ilmu

pengetahuan yang mana objek dapat diungkapkan secara lebih objektif.

Pendekatan yang akan peneliti gunakan untuk meneliti permasalahan

sejarah pembuatan gula jawa merah di desa Babakan, Kecamatan Karanglewas,

Kabupaten Banyumas (1995-2005) adalah menggunakan pendekatan sosiologis

dan pendekatan ekonomi. Pendekatan sosiologis merupakan suatu landasan kajian

sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari segala seuatu yang berkaitan

dengan masyarakat, segala sesuatu yang dihasilkan oleh masyarakat (Ratna, 2010:

367), dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai pada

kehidupan itu. Pendekatan sosiologis menjelaskan hakikat masyarakat termasuk

implikasinya terhadap suatu penelitian, baik secara praktis maupun teoritis. Dalam

kaitan pembuatan gula jawa merah di desa Babakan, Kecamatan Karanglewas,

Kabupaten Banyumas (1995-2005) tidak lepas dari peran masyarakat setempat.

pendekatan ini akan dapat memudahkan peneliti mengetahui bagaimana

kehidupan sosial serta dampak bagi masyarakat setempat dengan adanya
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Pembuatan gula jawa merah di desa Babakan, Kecamatan Karanglewas,

Kabupaten Banyumas (1995-2005) pada masyarakat tersebut.

Selain pendekatan sosiologis, peneliti juga menggunakan pendekatan

ekonomi untuk meneliti permasalahan Pembuatan gula jawa merah di desa

Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas (1995-2005). Di dalam

kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan perekonomian meskipun dalam

bentuk yang sederhana, misalnya, ketika mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan

cara barter di antara warga kolektif (Priyadi, 2015: 126). Pendekatan ekonomi

merupakan suatu landasan kajian yang mempelajari perilaku manusia dalam

memilih dan menciptakan kemakmuran. Pendekatan ini mengkaji inti masalah

ekonomi adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak

terbatas dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat

pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Dalam kaitan permasalahan yang

akan diteliti, selain pendekatan sosiologis peneliti juga memilih menggunakan

pendekatan ekonomis karena adanya pembuatan gula jawa merah di desa Babakan,

Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas (1995-2005) dapat meningkatkan

perekonomian yang ada di desa Babakan. Selain itu, dengan semakin banyaknya

usaha rumah gula jawa merah dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di

desa Babakan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk

melaksanakan riset atau penelitian. Metode penelitian memberikan prosedur untuk

mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan
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masalah dalam penelitian. Metode penelitian merupakan dasar dalam melakukan

penelitian. Oleh sebab itu, Metode penelitian yang baik akan menghasilkan

penelitian yang efektif dan efisien. Pemasalahan yang akan diteliti adalah Sejarah

Pembuatan gula jawa merah di desa Babakan, Kecamatan Karanglewas,

Kabupaten Banyumas (1995-2005). Kajian tersebut merupakan kajian sejarah,

sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah.

Merode sejarah merupakan sebuah metode bagaimana sejarawan mengungkapkan

peristiwa yang serba kompleks dalam hal factor, tokoh dan kausal (Priyadi, 2013:

48).

Metode penelitian sejarah mencakup 4 hal:

1. Heuristik

Heuristik merupakan suatu proses pengumpulan sumber pada penelitian

sejarah. Data itu harus dicari dan ditemukan. Langkah ini merupakan langkah

awal yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mencari sumber yang berhubungan

dengan judul penelitian. Penelitian Sumber sejarah terbagi menjadi 3, yaitu

sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber bangunan (Priyadi, 2013: 112-118).

Sasaran pencarian sumber tulisan meliputi Perpustakaan Program Studi

Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, buku atau data yang

relevan, dan internet.

Untuk sasaran pencarian sumber lisan, peneliti melakukan wawancara

dengan 4 pembuat gula jawa merah di desa Babakan, Kecamatan Karanglewas,

Kabupaten Banyumas tersebut. Selain itu peneliti juga melakukan kegiatan

observasi guna mengetahui perkembangan pembuatan gula jawa merah di desa
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Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Adapun teknik yang

digunakan adalah wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara adalah

suatu proses memperoleh informasi secara langsung antara pewawancara dan

orang yang akan diwawancarai untuk mendapatkan kesaksian dari pelaku sejarah

dan penyaksi sejarah. Dalam hal ini berkaitan dengan masalah perkembangan

pembuatan gula jawa merah di desa Babakan. Teks wawancara diolah dengan

gaya autobiografi dengan menghilangkan bentuk tanya jawab dan semua

pertanyaan tidak dimasukkan dalam penyuntingan (Priyadi, 2014: 8)

Pada penelitian yang akan dilakukan mengenai perkembangan pembuatan

gula jawa merah dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat

desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, peneliti mengunakan teknik

pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara ini akan peneliti jadikan

sebagai sumber primer. Penelitian ini akan menggunakan dokumenter, baik proses

produksi maupun hal yang berkaitan sebagai sumber sekunder. Sasaran dari

wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu 4 pelaku yang telah lama

menekuni pembuatan gula jawa merah desa Babakan, Kecamatan Karanglewas.

Para pelaku atau pembuat gula jawa merah menjadi sumber informasi peneliti

atau infroman kunci dari penelitian ini. Infroman kunci melalui mulutnya dapat

memberikan data atau sumber sejarah lisan melalui wawancara (Priyadi, 2014:

12). Wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai

perkembangan pembuatan gula jawa merah tersebut serta kendala-kendala yang

dihadapi oleh pemilik pembuatan gula jawa merah desa Babakan. Kemudian yang
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kedua untuk memperoleh informasi mengenai dampak adanya pembuatan gula

jawa merah tersebut bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun sisi ekonomi.

2. Kritik

Kritik merupakan sebuah proses pengujian yang mempertimbangkan faktor

historis dari suatu teks untuk dapat menggali maknanya secara lebih mendalam.

Kritik juga merupakan langkah pengujian terhadap bahan-bahan sumber sejarah

yang akan digunakan dalam penelitian sejarah. Verifikasi dilakukan untuk menilai

apakah data itu asli dan bisa dipercaya (Priyadi, 2013: 118). Setelah

mengumpulkan data kemudian data diuji untuk diperoleh fakta-fakta yang bersifat

objektif. Pada metode kritik dalam penelitian sejarah terdapat 2 jenis kritik pada

penelitian sejarah, yaitu:

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern dilakukan untuk mencari keotentikan atau keaslian sumber.

Kritik ekstern melihat data dari sisi luar sejarah yang dilakukan dengan mencari

kebenaran sumber sejarah melalui sejumlah pengujian terhadap berbagai aspek di

luar sumber sejarah. Kritik ekstern pada sumber tertulis menyangkut pada

bagaimana kondisi fisik dari arsip-arsip pribadi narasumber maupun catatan yang

ditemukan. Apakah dibuat pada zamannya atau dibuat pada masa kini. Hal itu

berlaku juga pada artifact atau sumber bangunan. Untuk sumber lisan menyangkut

pada kondisi fisik pelaku atau saksi sejarah. Jika pelaku atau saksi sejarah tidak

mengalami masalah fisik, maka saksi atau pelaku sejarah adalah sumber yang

otentik (Priyadi, 2011: 75). Dalam penerapannya peneliti memperhatikan kondisi

fisik saksi atau narasumber yang menjadi sumber wawancara dan kelayakan
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sebagai sumber sejarah tersebut. Kelayakan itu akan menempatkan sumber itu

sebagai sumber primer, yaitu sumber dari tangan pertama atau para pelaku

peristiwa sejarah tersebut (Priyadi, 2015: 98).

b. Kritik Intern

Kritik intern merupakan kritik yang menilai apakah sumber itu memiliki

kredibilitas atau kebiasaan untuk dipercaya atau tidak. Kritik intern dilakukan

dengan memperhatikan dua hal, yaitu penilaian interinsik terhadap sumber-

sumber, dan membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar

sumber dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya) (Priyadi, 2011: 81). Kritik

dilakukan terhadap dokumen sumber sejarah, apakah benar kejadian tersebut atau

hanya sebuah rekayasa. Peneliti harus memeriksa sumber tersebut, jika salah satu

unsur itu tidak memiliki konteks atau tidak cocok dalam konteks, maka sumber

tersebut patut untuk diragukan. Namun, yang peneliti hadapi adalah analisa dari

dokumen untuk memperoleh detail yang kredibel untuk dicocokkan dengan

hipotesa atau konteks yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti mendapatkan tabel

data penderes yang ada di desa Babakan untuk disesuaikan dengan data penderes.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-

fakta yang diperoleh. Tahap ini merupakan kumpulan dari data-data sejarah dan

penyajiannya dalam batas-batas kebenaran objektif dalam arti dan maksudnya.

Peneliti menguraikan sedetail mungkin fakta-fakta dari berbagai sumber atau data

sehingga unsur-unsur terkecil dalam fakta tersebut menampakkan koherensinya

(Priyadi, 2011: 88). Fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan perlu dihubungkan
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dan dikait-kaitkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga antara fakta satu

dengan yang lainnya menjadi sebagai suatu rangkaian yang masuk akal, dalam arti

menunjukkan kesesuaian antara satu dengan lainnya. Tahap ini sangat penting

dalam penelitian sejarah agar peneliti terhindar dari subjektivitas.

Di dalam penelitian ini interpretasi data dilakukan melalui penggambaran

jawaban atas rumusan masalah yang ada untuk dengan tujuan menjelaskan

gambaran pembuatan gula jawa merah di desa Babakan, Kecamatan Karanglewas,

Kabupaten Banyumas dari tahun 1995- 2005, dan dampak pembuatan gula jawa

merah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Babakan, Kecamatan

Karanglewas, Kabupaten Banyumas, serta bagaimana kealamian produk gula jawa

merah tetap terjaga hingga saat ini.

4. Historiografi

Historiografi adalah penyajian berupa peristiwa sejarah. Langkah ini

merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Pada tahap ini, peneliti menulis

hasil penelitian dari awal hingga akhir, yang meliputi masalah-masalah yang

harus di jawab. Tujuan peneliti adalah menjawab masalah-masalah yang telah

diajukan. Penelitian sejarah sebagai laporan seringkali disebut karya historiografi

yang harus memperhatikan aspek kronologis, periodesasi, serialisasi, dan

kausalitas, sedangkan pada penelitian antropologi tidak boleh mengabaikan aspek

holistik (Priyadi, 2011: 92). Pada tahap ini yang akan disajikan menjadi sebuah

historiografi adalah “Sejarah pembuatan gula jawa merah di desa Babakan,

Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas (1995-2005)”.
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H. Sistematika Penyajian

Skripsi ini disusun dengan terdiri dari beberapa bab berikut :

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan pustaka,

penelitian yang relevan, kajian teori dan pendekatan, metode penelitian, dan

sistematika penyajian.

Bab Kedua. Bab ini menjelaskan sejarah pembuatan gula jawa merah di

desa Babakan dari (1995-2005).

Bab Ketiga. Bab ini menjelaskan tentang perkembangan pembuatan gula

jawa merah di desa Babakan dari (1995-2005).

Bab Keempat. Bab ini merupakan penjelasan mengenai dampak dari

pembuatan gula jawa merah dan bagaimana eksistensi gula jawa merah tetap

bertahan keberadaannya sampai saat ini.

Bab Kelima. Simpulan dan Saran. Bab ini berisi uraian singkat mengenai

perkembangan pembuatan gula jawa Merah dan dampaknya terhadap kehidupan

sosial ekonomi masyarakat desa Babakan.


