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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan industri skala kecil dan menengah berkembang 

mewarnai perekonomian di daerah. Mulai dari industri makanan, kerajinan, 

mebel, hingga konveksi atau tekstil. Dimana keberadaannya menjadi salah 

satu solusi dalam mengatasi angka pengangguran sekaligus menggerakan 

roda perekonomian daerah. Perkembangan sektor industri akan berdampak 

pada pemakaian sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam yang ada 

tersebut dieksplorasi, diekstraksi, ditranformasi menjadi suatu produk. 

Sumber daya alam juga ada yang dimanfaatkan sebagai sumber energi, 

menjadi limbah dan dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan industri 

dilakukan agar dapat meningkatkan potensi dan nilai jual sumber daya akan 

tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yaitu adanya polusi 

akibat proses produksi dan produk yang dihasilkan serta kemungkinan 

terjadinya degradasi terhadap sumberdaya yang digunakan. 

Industri kerajinan batok kelapa merupakan industri yang bisa 

dikatakan usaha kecil atau menengah. Dikatakan demikian karena 

kebanyakan usaha yang dijalankan memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (UU No. 9 

tahun 1995). Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian 

usaha kecil adalah, kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan 

bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu 

dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat 

(Pemerintah Republik Indonesia, 1998). 
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Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai 

berikut (UU No. 9 tahun 1995):  

1. Memiliki kekayaan bersih Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. 

3. Milik warga Negara Indonesia. 

4. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang 

perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha menengah ataupun usaha besar. 

5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, 

atau badan usaha yang berbadan hukum seperti koprasi. 

Dalam GBHN memuat bahwa industri kecil dan industri rumah 

tangga termasuk industri kerajinan yang perlu dibina agar dapatmenjadi usaha 

yang semakin efesien dan mampu berkembang sendiri. Dan membuka 

lapangankerja dan mampu meninggkatkan peranan dalam penyediaan barang 

dan jasa. Pembangunan industri kecil dan kerajinan pada dasarnya adalah 

upaya untuk meningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. 

Sebelumnya peneliti telah melakukan pengamatan dan mendapatkan 

informasi mengenai limbah batok kelapa yang bisa diolah kembali 

menjadibarang yang bermanfaat. Seperti, sebagai abu gosok atau arang 

pembakaran setelah mengalami proses pembakaran. Selain itu ternyata batok 

kelapa bisa dijadikan sebagai barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomi 

lebih tinggi. Berbagai macam barang kerajinan yang bisa dihasilkan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun sekedar untuk hiasan. Hal inilah 

yang menjadi alasan untuk melakukaan penelitian tentang kerajinan yang 

berbahan dasarbatok kelapa. 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya (Dumasari, et all, 2013) diketahui 

bahwa masyarakat di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas 

terutama di Kecamatan Baturaden memiliki usaha mikro yang dikembangkan 

berupa kerajinan batok kelapa olahan dari limbah kelapa. Dari hasil penelitian 

tersebut di Kecamatan Baturaden terindikasi banyak pengrajin batok atau 

tempurung kelapa yang berada di lokasi tersebut. Dan disimpulkan bahwa 

kerajinan batok kelapa memberikan sumbangan atau kontribusi pendapatan 

terhadap keluarga petani pengrajin batok kelapa. Di Kecamatan Baturaden 

mempunyai banyak sekali tempat wisata sehingga mendukung adanya 

industri kerajinan batok kelapa dalam bidang pemasaran. 

Kerajinan batok kelapa merupakan usaha yang telah dikembangkan di 

perdesaan. Usaha kerajinan ini mengelola limbah batok kelapa yang biasa 

dijadikan arang pembakaran menjadi barang yang bisa di gunakan sehari-hari 

dalam rumah tangga ataupun sebagai hiasan. Bahan baku yang tersedia 

banyak dan mudah di dapat diharapkan bisa mendukung perkembangan 

industri kerajinan batok kelapa. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Berapa tingkat pendapatan keluarga petani pengrajin batok kelapa dari 

usaha kerajinan batok kelapa? 

2. Berapa kontribusi usaha kerajinan batok kelapa terhadap pendapatan 

keluarga petani pengrajin batok kelapa? 

3. Masalah apa saja yang dihadapi petani pengrajin batok kelapa dalam 

menjalankan usahanya? 
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C. Tujuan Penelitin 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Tingkat pendapatan petani dari usaha kerajinan batok kelapa di Kecamatan 

Baturaden, Kabupaten Banyumas. 

2. Kontribusi pendapatan dari usaha kerajinan batok terhadap pendapatan 

keluarga petani pengrajin batok kelapa di Kecamatan Baturaden, 

Kabupaten Banyumas. 

3. Mengetahui masalah apa saja yang di hadapi oleh petani pengrajin batok 

kelapa di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. 

 

 

D. ManfaatPenelitian 

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

dalam bidang industri rumah tangga dalam hal kontribusi pendapatan dan 

peningkatan kualitas produksi, serta sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

2. Bagi petani pengrajin batok kelapa, sebagai bahan informasi 

dansumbangan pengetahuan untuk meningkatkan usahanya dengan 

mengetahui biaya penerimaan dan pendapatan serta dapat menekan biaya 

produksi sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. 

3. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan kebijakan bagi institusi pemerintah atau pengusaha 

yang berkompeten dalam kerajinan batok kelapa dalam mengembangkan 

kualitas produksi. 
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E. Pembatasan Masalah dan Asumsi 

1. Objek utama dalam penelitian (responden) adalah keluarga petani 

pengrajin yang mengusahakan kerajinan yang berbahan dasar batok kelapa 

di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. 

2. Penetian dilaksanakan di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. 

3. Faktor-faktor yang diteliti adalah faklor pendapatan dari kerajinan batok 

kelapa bagi pendapatan keluarga petani pengrajin batok kelapa. 

4. Faktor yang lain adalah pendapatan petani pengrajin batok kelapa di luar 

kerajinan batok kelapa. 

5. Tingkat harga yang berlaku adalah tingkat harga pada saat penelitian 

dilakukan. 

6. Faktor pendapatan dan kontribusi dihitung dalam kurun satu bulan proses 

produksi. 

7. Produk kerajinan yang menjadi fokus penelitian adalah gantungan kunci, 

celengan gantung, celengan kelinci, hiasanvespa, hiasan becak, asbak dan 

vas bunga. 
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