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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Selain sebagai penyedia 

lapangan pekerjaan, sektor pertanian juga berperan sebagai penyumbang 

devisa negara serta sebagai penyedia kebutuhan pangan dalam negeri. Produk 

pertanian mempunyai peranan penting bagi masyarakat. Salah satunya adalah 

sebagai bahan baku dalam kegiatan industri, baik industri besar, industri 

menengah, industri kecil maupun industri rumah tangga. 

Gula siwalan merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok kebutuhan 

manusia. Sebagai barang konsumsi, gula mempunyai peran penting dalam 

sistem pangan manusia, selain penyedia rasa manis, gula menjadi pemasok 

kalori yang cukup penting. selain itu gula tidak hanya di konsumsi oleh rumah 

tangga melainkan juga rumah tangga produsen  khusussya pabrik yang 

mempergunakan bahan baku gula yaitu diantaranya pabrik-pabrik pembuat 

bahan makanan. 

Gula siwalan adalah salah satu hasil  produk olahan dari nira yang 

dihasilkan dari pohon siwalan . Pohon siwalan atau lontar (Borassus flabellifer) 

sudah sejak lama dikenal sebagai bahan baku industri. Tanaman ini di satu sisi 

dapat bermanfaat untuk sumber daya alam (tanah), kelestarian lingkungan 

hidup dan di sisi lain dapat dimanfaatkan menjadi berbagai 
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macam produk yang memiliki nilai ekonomis. Hampir semua bagian atau 

produk tanaman ini dapat dimanfaatkan, namun tanaman ini kurang mendapat 

perhatian untuk dikembangkan dan dibudidayakan secara sungguh-sungguh 

oleh berbagai pihak (Heyne,1987). 

Kualitas  gula siwalan  di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten 

Sumenep tentu sangat bervariasi, tergantung pada teknik produksi individu 

masing-masing. Perbedaan akan diketahui didasarkan pada kebersihan, 

sanitasi, kondisi panen, suhu, lama waktu pemanasan dan kondisi 

penyimpanan. sehingga teknik-teknik tersebut akan menunjang kualitas gula 

siwalan yang mencakup tiga aspek yaitu tinjauan dari fisik(warna), 

kimia(kadar air, kadar abu, total gula reduksi, sukrosa, dan cemaran logam 

yang telah di tetapkan oleh Badan Standart Nasional (SNI).  

Pada umumnya cara pengolahan gula siwalan di Desa Grujugan 

Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep masih sangat sederhana. Pengolahan 

yang sederhana ini menyebabkan mutu gula siwalan yang di hasilkan sangat 

beragam. Mutu gula yang beragam dan cenderung kurangbaik menyebabkan 

gula siwalan tidak dapat bersaing.. Standar mutu gula yang baik dalam hal ini 

sangat menunjang pada bidang pemasarannya. 

Produksi olahan pada gula siwalan dalam bidang pendidikan juga dapat 

dipelajari jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas XII pada KD “Peka 

dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi 

lingkungan sebagai manisfestasi pengamalan ajaran agama yang 

dianutnyayang” akan dibahas pada Sub BAB Bioteknologi. Bioeknologi sangat 

membantu dalam mengupayakan siswa maupun masyarakat pada umumnya 
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untuk lebih kreatif dalam pengolahan produksi rumahan seperti mengolah gula 

siwalan dengan tujuan mengetahui kualitasnya dalam proses belajar mengajar 

secara berlangsung. Proses pembelajaran pada umumnya juga membutuhkan 

sebuah sumber belajar, karena untuk menunjang tingkat keberhasilan siswa 

dalam memahami suatu materi. Sumber belajar yang dimaksud adalah sumber 

belajar biologi dalam bentuk leaflet. Leaflet merupakan sumber belajar yang 

mempunyai keunggulan dalam membantu, serta mendorong siswa untuk lebih 

aktif, kreatif serta berfikir kritis dalam suatu proses pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, peneliti ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang “Kualitas  Fisik dan Kimia Gula Siwalan 

Produksi Rumahan Di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten 

Sumenep (Dikembangkan Sebagai Sumber Belajar Biologi dalam Bentuk 

Leaflet)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas fisik gula siwalan produksi rumahan di Desa Grujugan 

Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep? 

2. Bagaimana kualitas kimia gula siwalan produksi rumahan di Desa Grujugan 

Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep? 

1.3 Tujuan  

1. Mengetahui kualitas fisik gula siwalan produksi rumahan di Desa 

Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. 

2. Mengetahui kualitas kimia gula siwalan produksi rumahan di desa 

grujugan kec gapura kab sumenep. 
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3. Menjadikan kualitas gula siwalan produksi rumahan di Desa Grujugan 

Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yng dikembangkan sebagai 

sumber belajar biologi  dalam bentuk leaflet 

 

1.4 ]Manfaat  

Beberapa manfaat yang diharapkan setelah adanya penelitian ini yaitu 

sebagai berikut :  

1. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat serta dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang kualitas gula aren di desa Grujugan Kec 

Gapura Kab Sumenep..  

b. Diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi atau acuan oleh 

pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gula siwalan produksi 

rumahan di desa Grujugan Kec Gapura, Kab Sumenep 

2. Secara Teoritis  

Menambah khasanah keilmuwan bagi penulis tentang kualitas baik 

fisik,kimia dan mikrobiologi gula siwalan produksi rumahan di desa 

Grujugan Kec Gapura Kab Sumenep, dan menjadi bahan rujukan bagi 

peneliti selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya di lakukan di desa grujugan kec gapura kab sumenep 

2. Kualitas gula Siwalan hanya di tinjau dari segi fisik, dan kimia 
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1.6 Definisi operasional  

1. Gula siwalan  adalah gula yang di buat dari Pohon siwalan atau lontar 

(Borassus flabellifer), dimasak hingga kental sekali dan di cetak dalam 

bentuk kepingan, bulatan atau selinder pendek. 

2. Kualitas gula siwalan  adalah suatu standart yang di gunakan sebagai acuan 

dalam SNI (Standart Nasional Indonesia) atau BSN ( Badan Standardisasi 

Nasional) yang meliputi aspek diantaranya fisika,kimia, dan mikrobiologi 

 




