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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap masyarakat senantiasa akan selalu mengalami perubahan. Perubahan- 

perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan 

keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan keadaan masa lampau. Sejak 

dahulu, Propinsi Sumatera Utara telah dikenal sebagai daerah agraris dan masih 

banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, dimana sebagian besar 

penduduknya mengandalkan usaha pertanian untuk menopang kehidupannya. 

Misalnya pada masyarakat Desa Tambun Raya Kabupaten Simalungun 

Kecamatan Pamatang Sidamanik dahulunya adalah masyarakat yang ekonominya 

tergolong rendah, banyaknya jumlah pengangguran dan hanya berpatokan pada 

pertanian. Adapun teknologi yang dipakai dalam mengolah hasil pertaniannya 

masih sangat rendah. 

Berdirinya suatu industri dalam suatu daerah tentu akan menimbulkan peran 

dalam berbagai bidang. Demikian juga halnya dengan berdirinya PT. Suri Tani 

Pemuka akan membawa peran pada sosial ekonomi masyarakat. Perannya dalam 

bidang sosial ekonomi akan mempengaruhi pendapatan meskipun tidak 

signifikan, serta akan berperan dalam bidang sosial yaitu akan terjadi perubahan 

terhadap lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan.  

Pada awal sebelum dibangunnya PT. Suri Tani Pemuka di Desa Tambun 

Raya Kecamatan Pematang Sidamanik merupakan daerah yang terisolir. 
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Masyarakat di Pantai Tanjung Unta Desa Pematang Tambun Raya Kabupaten 

Simalungun, dahulunya merupakan masyarakat yang mayoritasnya bermata 

pencaharian sebagai petani dan nelayan. Masyarakat di Pematang Tambun Raya 

mayoritas menanam kopi ateng, kemiri, cabai, cengkeh, jahe dan lain sebagainya. 

Namun karena faktor kurang nya pengetahuan masyarakat tentang teknologi dan 

cara meningkatkan hasil- hasil pertaniannya kerap kali tumbuhan dan hasil 

pertanian memberi hasil yang kurang memuaskan danmemberi dampak kepada 

masyarakat yaitu kurang mencukupi kebutuhan perekonomian sehari- hari.  

Berbekal keinginan masyarakat dan pemerintah setempat dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Pematang Tambun Raya 

Kecamatan Pamatang Sidamanik dan dengan usulan PT. Comfeed Japfa Indonesia 

didirikanlah sebuah perusahaaan di bidang perikanan yaitu PT. Suri Tani Pemuka.  

PT. Suri Tani Pemuka adalah anak Perusahan dari PT. Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk. Perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan yang  bergerak 

dalam bidang agri-food terbesar di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini 

yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas serta 

pembudidayaan pertanian. 

Dengan didirikannya PT. Suri Tani Pemuka diharapkan dapat membantu 

program pemerintah dalam masalah ketenagakerjaan. Melihat bahwa semakin 

banyaknya jumlah pengngguran, masyarakat berharap dengan adanya PT. Suri 

Tani Pemuka dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Pematang 

Tambun Raya Kecamatan Sidamanik. Masyarakat juga memiliki harapan besar 

dengan didirikannya PT. Suri Tani Pemuka dimungkinkannya pembangunan jalan 
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dan dalam alih teknologi bidang pertanian. Masyarakat juga menginginkan  PT. 

Suri Tani Pemuka mampu membantu masyarakat dengan bekerjasama dengan 

pemerintah untuk melakukan pembangunan jalan dan masyarakat juga mendapat 

pengenalan mengenai tekhnologi- tekhnologi canggih bidang pertanian yang 

sebelumnnya belum mereka ketahui. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis diatas 

mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul “PERAN PT.SURI TANI 

PEMUKA DALAM MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN 

EKONOMI TERHADAP MASYARAKAT DI DESA TAMBUN RAYA 

KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN” 

agar dapat dikaji lebih dalam berdasarkan fakta dan data yang ada. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu 

diidentifikasi masalah terkait dengan judul yakni : 

1. Respon masyarakat setelah didirikannya PT. Suri Tani Pemuka di 

Pantai Tanjung Unta Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten 

Simalungun. 

2. Peran dari PT. Suri Tani Pemuka terhadap masyarakat di Pantai 

Tanjung Unta Desa Tambun Raya Kabupaten Simalungun 

3. Peran pengembangan PT. Suri Tani Pemuka terhadap perubahan 

kehidupan sosial dan ekonomi di Desa Tambun Raya 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar dapat lebih terarah dan fokus, maka penulis membatasi permasalahan  

yang akan diteliti. Dan penelitian ini di titik beratkan hanya pada masalah “Peran 

PT. Suri Tani Pemuka Terhadap Masyarkat di Pantai Tanjung Unta Desa 

Pematang Tambun Raya Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten 

Simalungun”. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai 

ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2009:27).  

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan didalam latar belakang, maka yang 

menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana  respon  masyarakat terhadap usaha yang dikelola PT. Suri 

Tani Pemuka di Desa Pematang Tambun Raya Kecamatan Pamatang 

Sidamanik. 

2. Bagaimana peran pengembangan PT. Suri Tani Pemuka terhadap 

perubahan kehidupan sosial dan ekonomi di Desa Tambun Raya 

Kabupaten Simalungun Kecamatan Pamatang Sidamanik. 

3. Bagaimana dampak pengembangan PT. Suri Tani Pemuka terhadap 

perubahan kehidupan sosial dan ekonomi di Desa Tambun Raya 

Kabupaten Simalungun. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap usaha yang dikelola 

PT. Suri Tani Pemuka di Desa Pematang Tambun Raya Kecamatan 

Pamatang Sidamanik. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran pengembangan PT. Suri Tani 

Pemuka terhadap perubahan kehidupan sosial dan ekonomi di Desa 

Tambun Raya Kabupaten Simalungun  

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengembangan PT. Suri 

Tani Pemuka terhadap perubahan kehidupan sosial dan ekonomi di 

Desa Tambun Raya Kabupaten Simalungun   

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang peran PT. 

Suri Tani Pemuka terhadap masyarakat sekitar Kabupaten 

Simalungun. 

b. Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa atau peneliti lainnya 

khususnya dalam meneliti masalah yang sama pada lokasi yang 

berbeda. 

c. Sebagai pembendaharaan perpustakaan Jurusan Pendidikan 

Antropologi FIS UNIMED.  

 


