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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten yang dikembangkan 

dalam rangka mendukung pembangunan sektor industri. Kabupaten Kebumen 

dibagi atas 26 Kecamatan yang masing-masing memiliki potensi industri yang 

berbeda-beda. Pengembangan sektor industri di Kabupaten Kebumen memberikan 

dampak yang positif bagi masyarakat Kabupaten Kebumen sendiri, mulai dari 

penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini juga 

berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten 

Kebumen serta dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Kebumen 

dibandingkan Kabupaten-Kabupaten lain (BPS, 2013). 

Kecamatan yang dijadikan sebagai kawasan industri memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda baik dari kondisi fisik maupun pengembangan industrinya. 

Pengembangan industri yang optimal akan meningkatkan kualitas dan kuantitas 

hasil produksi baik yang menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD) ataupun 

produk industri yang lain yang memiliki potensi dan nilai ekonomis yang tinggi. 

Kabupaten Kebumen memiliki berbagai PUD. Salah satu PUD di Kabupaten 

Kebumen adalah gula kelapa (DISPERINDAG, 2013). 

Di Kabupaten Kebumen terdapat 19 Kecamatan yang memproduksi gula 

kelapa. Pola persebaran industri gula kelapa tidak merata di seluruh wilayah di 

Kabupaten Kebumen. Ketidakmerataan sebaran industri gula kelapa akan 

berdampak pada timbulnya ketimpangan dalam laju pertumbuhan ekonomi di 

masing-masing wilayah terutama dari sektor industri (DISPERINDAG, 2013). 
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Di Kabupaten Kebumen produksi gula kelapa mengalami perubahan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2013 Kabupaten Kebumen memproduksi gula kelapa 

dengan jumlah 245.443,14 kwintal. Pada tahun 2014 produksi gula kelapa 

meningkat sebanyak 253.072,69 kwintal. Sedangkan pada tahun 2015 produksi 

gula kelapa di Kabupaten mengalami penurunan yaitu dengan jumlah produksi 

251.502,16. Berikut adalah perubahan produksi gula kelapa pada tahun 2013, 

2014, dan 2015 di Kabupaten Kebumen (BPS, 2015). 

Tabel 1.1 Perubahan produksi gula kelapa pada tahun 2013, 2014, dan 2015 

di Kabupaten Kebumen 

 

No. Tahun Jumlah (kwintal) 

1. 2013 245.443,14 

2. 2014 253.072,69 

3. 2015 251.502,16 

Sumber: BPS, 2015 

Industri gula kelapa di Kabupaten Kebumen tersebar pada wilayah yang 

berbeda-beda kondisi fisik/ bentang alamnya. Wilayah Kabupaten Kebumen 

bagian Utara bentang alamnya berupa perbukitan struktural. Bagian Barat bentang 

alamnya berupa perbukitan Karst yang dikenal dengan nama Kawasan Karst 

Gombong Selatan (KKGS), sedangkan di bagian Selatan didominasi oleh bentang 

alam berupa dataran rendah dan pesisir pantai. Kondisi fisik yang berbeda-beda 

akan berdampak pada perbedaan pengembangan industri gula kelapa di masing-

masing bentang alam, yang berhubungan dengan pola persebaran industri dan 

kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa di Kabupaten Kebumen (DISPERINDAG, 

2013). 
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Kajian pola persebaran industri gula kelapa dan kesesuaian lahan kelapa 

menjadi penting demi tercapainya peningkatan produktivitas industri dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya keberhasilan 

pembangunan nasional.  

Lokasi industri yang sesuai untuk pengembangan industri gula kelapa akan 

mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun bagi masyarakat 

terutama para pelaku industri, sehingga mampu memberikan kemudahan untuk 

melakukan aktivitas industri serta memudahkan konsumen untuk memperoleh 

informasi terkait industri gula kelapa. Ketika lokasi industri berada di wilayah 

yang sesuai untuk pengembangan industri gula kelapa  maka industri akan lebih 

cepat berkembang dan juga akan mendorong peningkatan interaksi antara 

pengrajin, konsumen, investor serta pemerintah daerah dalam 

menumbuhkembangkan industri gula kelapa. Berdasarkan uraian di atas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Persebaran Industri 

Rumah Tangga Gula dan Kesesuaian Lahan Kelapa di Kabupaten Kebumen”. 

B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola persebaran industri rumah tangga gula kelapa di Kabupaten 

Kebumen? 

2. Bagaimana kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa di Kabupaten Kebumen? 
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C. Tujuan Penelitian  

         Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah :  

1. Mengetahui pola persebaran industri rumah tangga gula kelapa di Kabupaten 

Kebumen. 

2. Mengetahui kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa di Kabupaten Kebumen. 

D. Manfaat Penelitian  

     Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Dapat meningkatkan pengetahuan mengenai persebaran dan kesesuaian lahan 

untuk tanaman kelapa di Kabupaten Kebumen. 

2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari 

selama mengikuti kuliah fakultas geografi. 

3. Dapat menambah wawasan pemikiran dalam bidang penelitian dan sebagai 

masukan dalam penelitian selanjutnya. 

4. Memberikan informasi bagi pelaku industri yang memproduksi gula kelapa 

dengan mengetahui persebaran dan kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa di 

Kabupaten Kebumen. 

5. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan bagi instansi 

pemerintah atau pengusaha yang berkompeten terhadap produk gula kelapa 

dalam upaya pengembangan usaha gula kelapa. 
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