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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Masyarakat 

1.  Pengertian Masyarakat 

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah " a union 

of families" atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari 

keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal  

dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar 

lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan 

masyarakat (Khairuddin, 2008). 

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup 

karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi 

yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu 

dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu 

dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009). 

Istilah Masyarakat (Society) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau 

ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk mengadakan 

suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat 

sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat 

industrial moderen yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga 

digunakan untuk menggambar kelompok manusia yang besar, sampai 

pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi (Soekanto, 1983). 
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Definisi Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri 

dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian 

secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Istilah 

Masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian "gesellaachafi" atau 

sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang 

terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi- 

organisasi tertentu (Soekanto, 1983). Masyarakat adalah kelompok 

manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang 

saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri 

juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakat 

masih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap 

indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama 

dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah 

masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nila-nilai, norma-norma tradisi, 

kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian 

masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian 

(Soekanto, 1983). 

Berdasarkan pengertian menurut pendapat diatas maka dapat 

disimpulkan masyarakat adalah hubungan satu orang/sekelompok orang-

orang yang hidup secara mengelompok maupun individu dan berinteraksi 

satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan 

perubahan sosial dalam kehidupan. 
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2.  Ciri – Ciri Masyarakat 

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, 

yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua 

orang. 

b.  Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, 

timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur 

hubungan antar manusia. 

c.  Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu 

kesatuan. 

d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan 

Soekanto, 1983) 

 

3.  Syarat Fungsional Masyarakat 

Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat 

fungsionalnya, yaitu : 

a.  Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat 

sebagai sistem sosial dengan sub - sistem organisme perilaku dan 

dengan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut 

penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan 

hidupnya ( Soekanto, 1983). 

b.  Fungsi integrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang 

diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang 
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berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya 

keseluruhan sistem. 

c.  Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan 

antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub - sistem 

kebudayaan. Hal itu, berarti mempertahankan prinsip - prinsip tertinggi 

dari masyarakat. Oleh karena itu diorientasikan pada realita yang 

terakhir. 

d. Fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antar 

masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub - sistem aksi kepribadian. 

Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan - tujuan yang sangat penting 

bagi masyarakat, dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut. 

 

4.  Pembagian Masyarakat 

Cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian dalam : 

a. Masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan, 

masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya kedalam 

(kelompoknya) bersifat Gemeinschaft keluar bersifat Gesellschaft. 

b.  Masyarakat merdeka yang terbagi dalam : 

1) Masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya. Suku 

golongan atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan 

umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya dalam 

keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar 

umumnya bersifat Gemeinschaft. 
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2)  Masyarakat budidaya terdiri karena kepentingan keduniaan atau 

kepercayaan (keagamaan) antara lain kongsi perekonomian, 

koperasi, gereja dan sebagainya umumnya bersifat Gessellsechaft 

(Shadily, 1993). 

 

B.  Kesejahteraan 

1.  Pengertian Kesejahteraan 

Kesejahteraan dalam arti sempit, makna kesejahteraan diartikan 

dalam pengertian yang bersifat sektoral, yaitu salah satu sektor dalam 

pembangunan (Adi, 2008). Kesejahteraan yaitu aman, damai, dan 

sejahtera. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup 

berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencari taraf kehidupan 

yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur 

secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek 

sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual (Adi, 2008). 

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup 

berbagai tindakan yang dilakukan manusia mencapai taraf hidup yang 

lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara 

ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, 

mental, dan segi kehidupan spiritual. Menurut Undang-Undang No.6 

Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pada 

pasal 2 ayat 1 yaitu kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 
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keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang 

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-

baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila (Adi, 

2008). 

 

2.  Tingkat Kesejahteraan Keluarga 

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan 

material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan 

serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan 

masyarakat dan lingkungan (Keluarga Sejahtera BKKBN 2012). Fungsi 

keluarga menurut BKKBN 2012 antara lain : 

a.  Fungsi cinta kasih sayang 

Mendapatkan cinta kasih sayang adalah hak dan kewajiban 

orang tua untuk memenuhinya. Dengan kasih syang orang tua, anak 

belajar bukan hanya menyayangi tetapi juga belajar menghargai orang. 

b.  Fungsi sosialisasi dan pendidikan 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang artinya 

manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan bantuan satu sama 

lain, hidup secara berkelompok dan bermasyarakat. 
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c.  Fungsi perlindungan 

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi 

anggota keluarga. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa keluarga harus 

memberikan rasa aman, tenang dan tentram bagi anggota keluarganya. 

 

3. Indikator Kesejahteraan 

Kesejahteraan masyarakat mempunyai aspek untuk menyajikan data 

yang mampu untuk mengukur semua aspek kesejahteraan. Indikator 

kesejahteraan menurut BKKBN 2013 tersebut adalah : 

a.  Pendapat rumah tangga 

Pendapatan rumah tangga digunakan sebagai proses 

kesejahteraan karena dipandang lebih mencerminkan apa yang 

dinikmati oleh masyarakat wilayah. Pendapatan rumah tangga dapat 

diketahui dengan menjumlahkan pendapatan keluarga dari semua 

sumber pendapatan 

b.  Keadaan tempat tinggal 

Penilaian terhadap kondisi rumah tangga berdasarkan pada jenis 

dinding. 

c.  Fasilitas tempat tinggal 

Fasilitas tempat tinggal merupakan salah satu hal yang digunakan 

sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan fasilitas 

tempat tinggal sangat penting untuk kegiatan rumah tangga. 
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4.  Kesehatan Anggota Rumah Tangga 

Kondisi perkembangan kesehatan rakyat yang antara lain tercermin 

dari tingkat akses terhadap kesehatan punya hubungan yang sangat besar 

terhadap kesejahteraan rakyat. 

 

5.  Tahapan Keluarga Sejahtera 

Menurut BKKBN 2013 menjelaskan bahwa keluarga sejahtera 

diklasifikasikan keluarga dalam tahapan dengan indikator-indikator 

tertentu, yaitu : 

a.  Tahapan Pra Sejahteraa 

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu 

kebutuhan dasar (basic need) sebagai indikator tahapan keluarga 

sejahtera I, seperti kebutuhan untuk pengajaran agama, sandang, 

pangan, menabung dan memperoleh informasi. 

b.  Tahapan Keluarga Sejahtera I 

Adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator 

berikut : 

1)   Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. 

2)  Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, 

bekerja / sekolah dan bepergian. 

3)  Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 

4)  Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding 

yang baik. 
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5)  Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. 

6)  Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan 

kesehatan. 

c.  Tahapan Keluarga Sejahtera II 

Adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator tahapan 

keluarga sejahtera I ( Indikator 1 s.d 6) dan indikator berikut : 

1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan 

daging/ ikan/ telur. 

3) Luas lantai rumah paling kurang 8 m
2
 untuk setiap penghuni 

rumah. 

4) Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk 

memperoleh penghasilan. 

5) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan 

latin. 

6) Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan 

alat/obat kontrasepsi. 

d.  Tahapan Keluarga Sejahtera III 

Adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator tahapan 

keluarga sejahter 1 dan indikator tahapan keluarga sejahtera II 

(Indikator 1 s.d 14) dan indikator berikut : 

1)  Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 
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2)  Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau 

barang. 

3)  Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat 

tinggal. 

4)  Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ 

TV. 

5)   Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus 

Adalah keluarga yang memenuhi indikator tahapan keluarga 

sejahtera I, Indikator keluarga sejahtera II dan Indikator keluarga 

sejahtera III ( Indikator 1 s.d 19) dan indikator berikut : 

1)  Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan 

materiil untuk kegiatan sosial. 

2)  Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan 

sosial/ yayasan/ institusi masyarakat. 

 

C.  Penderes 

Penderes adalah pekerjaan menyadap manggar muda (calon buah 

kelapa) yang masih tertutup mancung untuk diambil airnya. Mancung 

dipotong dan air yang keluar ditampung dalam bumbung. Air hasil sadapan 

disebut legen, bahan baku gula kelapa. Menurut cerita yang berkembang di 

tengah-tengah masyarakat. Nderes diperkenalkan oleh Sunan Geseng yang 

Kajian Kesejahteraan Masyarakat…, Ayu Senja Mayangsari, FKIP UMP, 2017



14 

 

 

 

dikenal sebagai ulama besar yang senantiasa berbaur dengan masyarakat. 

Kalangan masyarakat pekerjaan nderes yang identik dengan pekerjaan golek 

uwuh (mencari sampah untuk bahan bakar mengolah gula jawa) dikonotasikan 

sebagai pekerjaan rendah (Anonymous.hhtps : // ang3ler.word press.com). 

1. Usaha Gula Merah 

Menurut Santoso (2002), gula merah adalah gula yang dihasilkan 

dari penguapan nira pohon kelapa (Cocos nucifera lin). Gula merah 

biasanya dijual dalam bentuk setengah mangkok atau setengah elip. 

Bentuk ini dihasilkan dari cetakan yang digunakan berupa setengah 

tempurung kelapa (jawa: bathok).  Kecuali itu, ada pula menggunakan 

cetakan dari bambu, sehingga bentuknya bulat silinders. 

Menurut Soetanto (2011) gula merah merupakan hasil olahan dari 

nira kelapa (cocos nucifera). Dalam perdagangan, gula merah dikenal 

dengan beberapa nama, seperti gula kelapa, gula nira, dan gula jawa. 

Produksi gula merah di Indonesia relatif kecil bila dibandingkan dengan 

kebutuhan gula secara nasional. Produk gula merah di daerah penghasil 

gula merah pada umumnya mempunyai kualitas yang baik. Namun, ada 

beberapa produsen gula merah yang menginginkan keuntungan besar, 

tetapi mengabaikan kualitas atau mutu produk dengan cara mencampurkan 

tambahan bahan lain seperti gula tebu, ketela rambat, dan bahan-bahan 

lainya. 
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Menurut Awang (1991) usaha gula merah umumnya dilakukan 

dengan dua cara, yaitu : 

a. Sistem bagi hasil, yaitu penyadap melakukan penyadapan pohon 

kelapa milik orang lain, sedangkan hasilnya memiliki secara bergulir 

setiap empat hari sekali antara pemilik pohon dengan penyadap. 

Artinya, apabila sistem bagi hasilnya setiap empat  hari sekali. Maka 

pada empat hari pertama hasil sadapan dimiliki oleh penyadap , 

kemudian pada empat hari selanjutnya nira dimiliki dan di olah 

pemilik pohon tersebut. 

b. Sistem sewa pohon, yaitu  penyadap dapat menyewakan pohon kelapa 

dengan harga murah dengan ketentuan setiap lima sampai enam hari 

pohon kelapa, penyewa menyerahkan satu kilogram kelapa setiap 

empat hari sekali. 

Usaha gula merah bukan usaha yang menarik dan menjanjikan, 

namun usaha gula merah merupakan usaha pokok bagi sebagian besar 

masyarakat Desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, 

sehingga secara tidak langsung usaha ini menjadi tumpuan ekonomi bagi 

kehidupan keluarga. 

2. Proses Pembuatan Gula Merah 

Sebelum melakukan pembuatan gula merah, bahan baku dan 

peralatan yang diperlukan selama proses pembuatan gula harus 

dipersiapkan terlebih dahulu. Berikut proses pembuatan gula merah yaitu 

gula merah cetak (Soetanto,  2011), yaitu : 
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a. Persiapan bahan 

Bahan baku untuk pembuatan gula merah adalah nira kelapa. 

Nira kelapa adalah cairan bening yang keluar dari bunga kelapa yang 

pucuknya belum membuka atau pohon penghasil nira lain seperti aren, 

siwalan, dan lontar yang disadap, cairan ini merupakan bahan baku 

untuk pembuatan gula merah. Nira sering juga disebut legen artinya 

manis. Dalam keadaan segar nira mempunyai rasa manis berbau harum 

dan tidak berwarna.  

Komposisi nira dari suatu jenis tanaman dipengaruhi beberapa 

faktor yaitu antara lain varietas tanaman, umur tanaman, kesehatan 

tanaman, keadaan tanah, iklim, pemupukan, dan pengairan. Demikian 

pula jenis tanaman mempunyai komposisi nira yang berlainan dan 

umumnya terdiri dari air, sukrosa, gula reduksi, bahan organik lain, 

dan bahan anorganik. Air dalam nira merupakan bagian yang terbesar 

yaitu antara 75 – 90 %. Sukrosa merupakan bagian zat padat yang 

terbesar berkisar antara 12,30 – 17,40 %. Gula reduksi antara 0,50 – 

1,00 % dan sisanya merupakan senyawa organik serta anorganik. Gula 

reduksi dapat terdiri dari heksosa, glukosa, dan fruktosa, serta mannosa 

dalam jumlah yang rendah sekali. Bahan organik terdiri dari 

karbohidrat (tidak termasuk gula), protein, asam organik, asam amino, 

zat warna, dan lemak. Bahan anorganik terdiri dari garam mineral 

(Anonymous, 2011). 
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Dibawah ini terdapat tabel tentang komposisi kimia nira kelapa: 

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Nira Kelapa 

No  Komposisi bahan Kadar Kandungan (g/100 ml) 

1  Padatan 15,20 – 19,20 

2  Sukrosa  12,30 – 17,40 

3  Abu 00,11 – 00,41 

4  Protein 00,23 – 00,32 

5  Vitamin 16,00 – 30,00 

6  Berat jenis pada 29 C 1,058 – 1,077 

Sumber : Anonymous 92011) 

Nira kelapa yang digunakan untuk gula harus memiliki kualitas 

yang baik. Nira yang kurang baik mudah menjadi basi (lumer), aroma dan 

rasanya asem dan menghasilkan gula merah yang lengket. Sedangkan nira 

kelapa yang berkualitas baik dan masih segar mempunyai rasa manis, 

berbau harum, tidak berwarna (bening), derajat keasaman (Ph) berkisar 6-

7, dan kandungan gula reduksinya relatif rendah. 

Nira kelapa diperoleh dengan cara menyadap nira yang keluar 

daritongkol bunga kelapa. Alat penyadap yang dipakai adalah sabit khusus 

yang tajam dan bersih. Selain itu peralatan yang disiapkan antara lain arit, 

wadah biasanya adalah plastik, kemudian nira hasil sadapan ditampung 

pada wadah, seperti gentong, ember, atau jerigen plastik yang dapat 

menampung nira cukup banyak. 

Nira kelapa yang telah terkumpul disaring dengan kain saring agar 

nira yang akan dimasak menjadi gula merah sudah dalam keadaan bersih. 

Selanjutnya, nira yang telah bersih dimasak dalam wajan besar. 
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Gambar 2.1  Bahan Baku Nira 

b. Pemasakan Nira 

Nira kelapa yang sudah bersih dimasak dalam wajan besar yang 

cukup untuk menampung 7 liter nira untuk sekali masak. Proses 

pemasakan nira hingga menjadi pekat membutuhkan waktu kurang lebih 2 

jam hingga 3 jam. Selama pemasakan harus dilakukan pengadukan agar 

nira dapat masak secara merata dan tidak gosong, terutama bagian bawah. 

Untuk mengetahui bahwa pemasakan telah jenuh, perlu uji tes 

dengan cara mengambil sedikit nira yang dimasak, kemudian diteteskan 

kedalam gelas yang berisi air bersih. Apabila terjadi pembekuan dalam air, 

berarti pemasakan sudah dapat dihentikan dan wajan diturunkan dari 

tungku api. 
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Gambar 2.2  Pemasakan Nira 

c. Pencetakan 

Pencetakan nira telah dianggap cukup apabila telah menjadi pekat 

(kental dan mulai mengers). Pada saat adonan gula diangkat dari wajan 

dan dituangkan ke dalam cetakan-cetakan. Cetakan gula biasanya terbuat 

dari tempurung kelapa. Namun, cetakan gula kelapa dapat juga dibuat dari 

bumbung-bumbung, cetakan aluminium, atau cetakan kayu Bentuk 

cetakan gula yang dihasilkan bermacam-macam, tergantung dari bentuk 

cetakanya. 

 

 

 

Gambar 2.3  Proses Pencetakan 

d. Pengeringan 

Gula merah yang telah dicetak dikeringkan dengan cara diangin-

angin. Setelah kering, gula merah diletakan di tempat yang kering dan 

untuk mengurangi kelembapan dapat dibungkus dengan daun pisang 

kering. 
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Gambar 2.4  Proses Pengeringan 

3. Pemasaran 

Dalam usaha gula merah antara produksi gula merah dan aspek 

pemasaran, khususnya aspek penjualan merupakan suatu kesatuan yang 

utuh. Gula merah yang telah dikeringkan dan sudah siap untuk dikemas, 

dan dipasarkan melalui toko, warung, atau supermarket. Untuk 

meningkatkam daya saing dengan produk lain di pasaran diharapkan 

dalam pengemasan produk yang menarik dan berkualitas. 

 

D.  Penelitian Relevan  

Tabel 2.2 Penelitian sebelumnya dan penelitian penulis 
Peneliti Tujuan Metode Hasil 

Munggono, 2013 Untuk  

mengetahui 

tingkat  

kesejahteraan 

keluarga 

penambang 

pasir  di  desa 

Tegal Jeruk 

Kecamatan 

Pagentan 

Kabupaten 

Banjarnegara  

Metode yang 

digunakan 

menggunakan 

metode studi 

pustaka. 

Hasil penelitian 

menunjukan tingkat 

kesejahteraan keluarga 

penambang pasir di Desa 

Tegal Jeruk Kecamatan 

Pagentan Kabupaten 

Banjarnegara dapat 

diketahui dari 22 

responden sebagian besar 

keluarga penambang pasir 

di Desa Tegal Jeruk 

Kecamatan Pagentan 

Kabupaten Banjarnegara 
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Peneliti Tujuan Metode Hasil 

termasuk dalam keluarga 

sejahtera II yaitu 15 

responden atau (68,18%) 

dan keluarga penambang 

pasir yang termasuk 

dalam keluarga pra 

sejahtera yaitu 1 

responden atau (4,53%), 

responden yang termasuk 

dalam keluarga sejahtera 

III terdapat  (18,18%). 

Silvi Irwana 

Monica 

Sari,2016 

Mengetahui 

Tingkat 

Kesejahteraan 

masyarakat 

pemulung di 

Tempat 

Pembuangan 

Akhir (TPA) 

Kaliori, Desa 

Kaliori 

Kecamatan 

Kalibagor 

Kabupaten 

Banyumas 

Metode survai 

pendekatan 

kuanlitatif 

Pengolahan 

data 

menggunakan 

skoring 

sederhana 

Metode 

Analisis Data 

menggunakan 

Metode 

Matching 

Pengambilan 

sample 

menggunakan 

Total 

Sampling 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) 

Kaliori Desa Kaliori 

Kecamatan Kalibagor 

Kabupaten Banyumas 

termasuk dalam Tingkat 

Prasejahtera sebesar 24 

keluarga pemulung (63,1 

%) dan termasuk dalam 

Tingkat Kesejahteraan 

Sejahtera I Sebesar 14 

warga pemulung (36,8 %) 

dapat disimpulkan bahwa 

dari 38 kepala keluarga di 

Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Kaliori Desa 

Kaliori Kecamatan 

Kalibagor Kabupaten 

Banyumas termasuk 

dalam Tingkat 

Prasejahtera dengan hasil 

sebesar 24 warga 

pemulung (63,1 %). 

Ayu Senja 

Mayangsari,2017 

Mengetahui 

Tingkat 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Pembuat Gula 

Merah Desa 

RejodadiKecam

atan Cimanggu 

Kabupaten 

Cilacap 

Metode 

Penelitian 

yang 

Digunakan 

adalah Metode 

Penelitian 

Survei. 

Hasil Penelitian 

Menunjukan bahwa 

Tingkat Kesejahteraaan 

Mayarakat Pmbuat Gula 

Merah Desa Rejodadi 

Kecamatan Cimanggu 

Kabupaten Cilacap 

Termasuk dalam Tingkat 

Prasejahtera sebesar 48 

Keluarga Penderes. 
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E.  Landasan Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat disusun landasan 

teori sebagai berikut : 

1. Definisi masyarakat merupakan golongan besar atau kecil terdiri dari 

beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara 

golongan dan pengaruh - mempengaruhi satu sama lain (Shadily, 1993). 

Masyarakat adalah hubungan satu orang / sekelompok orang - orang 

yang hidup secara mengelompok maupun individu dan berinteraksi satu 

sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan perubahan 

sosial dalam kehidupan. 

2. Kesejahteraan dalam arti sempit makna kesejahteraan diartikan dalam 

pengertian yang bersifat sektoral yaitu salah satu sektor dalam 

pembangunan (Adi, 2008). 

Kesejahteraan yaitu aman, damai, dan sejahtera. Kesejahteraan sosial 

dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan 

manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan 

yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, 

tetapi juga ikut memperhatiakan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan 

spiritual (Adi, 2008). 

Fungsi keluarga menurut BKKBN 2012 meliputi fungsi keagamaan, 

fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi 

sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. 

Indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN (2013) dibagi menjadi 5 

indikator kesejahteraan yaitu prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 11, 

sejahtera III dan sejahtera III plus. 
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3. Penderes 

Penderes adalah pekerjaan menyadap manggar muda (calon buah 

kelapa) yang masih tertutup mancung untuk diambil airnya. Mancung 

dipotong dan air yang keluar ditampung dalam bumbung. Air hasil 

sadapan disebut legen, bahan baku gula kelapa. Menurut cerita yang 

berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nderes diperkenalkan oleh 

Sunan Geseng yang dikenal sebagai ulama besar yang senantiasa berbaur 

dengan masyarakat. Kalangan masyarakat pekerjaan nderes yang identik 

dengan pekerjaan golek uwuh (mencari sampah untuk bahan bakar 

mengolah gula jawa) dikonotasikan sebagai pekerjaan rendah 

(Anonymous hhtps : // ang3ler.word press.com). 

 

F.  Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori diatas penulis dapat menyusun kerangka 

pikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis penderes  

Buruh  

Gula kelapa  

Pemilik  

Gula kristal Gula Merah 

Pendapatan 

Tingkat Kesejahteraan 

Gambar 2.5 Diagram Alur Kerangka Pikir 
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G.   Hipotesis 

Kesejahteraan masyarakat pembuat gula merah Desa Rejodadi lebih dari 

50 % tergolong dalam keluarga prasejahteran.  
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