
 
 

 
 

ABSTRAK 
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Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah (1983-2013). Skripsi 

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang berdirinya industri kecil 

gula merah di Desa Blang Mancung, mengetahui perkembangan industri kecil 

gula merah di Desa Blang mancung, dan mengetahui pengaruh industri kecil gula 

merah di Desa Blang Macung Kecamatan Ketol terhadap ekonomi dan sosial 

masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode field 

research dan library research. Metode field research diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan para pengusaha dan para pekerja industri kecil Gula 

merah yang ada di Desa Blang Mancung sedangkan library research diperoleh 

dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pengaruh 

Perkembangan Industri Kecil Gula Merah Terhadap Perekonomian Dan Sosial 

Masyarakat Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah 

(1983-2013). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara 

dengan  para pengusaha dan para pekerja di Industri gula merah Blang Mancung 

bahwa Berdirinya Industri kecil gula merah di Desa Blang Mancung 

dilatarbelakangi oleh kedatangan orang jawa dari pulau jawa ke Desa Blang 

Mancung, yaitu membudidayakan tanaman tebu dan mendirikan industri kecil 

untuk mengolah air tebu menjadi gula merah. hal ini diikuti oleh masyarakat 

Blang Mancung karena dapat membatu perekonomian yang menjanjikan. 

Perkembangan  Industri Kecil Gula Merah Blang Mancung ini terus mengalami 

peningkatan baik dari segi sarana dan prasarana, tenaga kerja dan produksi. 

Berdirinya Industri kecil gula merah di Desa Blang Mancung  banyak membawa 

pengaruh positif bagi para pengusaha dan pekerja industri maupun masyarakat 

Blang Mancung. karena dapat membantu perekonomian warga masyarakat Blang 

Mancung dan telah memenuhi kebutuhan gula merah di Kabupaten Aceh Tengah 

sehingga sampai saat ini industri Kecil Gula Merah tersebut  terus berkembang. 
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