
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sektor industri ini sedang banyak dikembangkan untuk menujang 

peningkatan pendapatan nasional.industri yang dikembangkan saat ini banyak, 

baik industri besar maupun industri rumah tangga. Industri rumah tangga adalah 

suatu usaha yang bersifat padat karya yang didukung oleh teknologi yang 

sederhana sehingga memungkinkan menyerap tenaga kerja tanpa harus 

mempunyai pendidikan formal yang tinggi (Agustianing, 2002) 

Bambu merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan memiliki 

keunggulan dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Tanaman bambu cepat tumbuh 

sehingga menjadi sumber penghasilan masyarakat pedesaan. Tanaman bambu 

juga dapat mengurangi populasi udara, air serta mengendalikan adanya erosi dan 

tanah longsor (Taru dkk., 2017) 

Kerajinana anyaman bambu merupakan usaha sampingan yang telah 

dikembangkan di pedesaan. Usaha kerajnan ini mengolah sumber daya alam yang 

dimiliki oleh pedesaan yaitu anyaman bambu. Saat ini tanaman bambu telah 

berkembang dan tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Keadaan ini menunjukan 

bahwa bahan baku kerajinan anyaman bambu tersedia di sekitar lokasi usaha 

(Gerbono dan Djarijah, 2004) 

Wilayah Kecamatan Karanggayam 50% merupakan lahan tegal, 24% 

merupakan sawah dan 26% lahan lainnya (Kecamatan Karanggayam, 2018). Oleh 
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karenanya banyak tanaman bambu yang tumbuh di Kecamatan Karanggayam. 

Sebagian masyarakat Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten 

Kebumen adalah pengrajin anyaman bambu. Kerajinan ini telah ada sejak tahun 

1960-an, dijalankan sebagian besar oleh warga asli (pribumi) Desa Glontor, secara 

turun temurun dari generasi ke generasi. Salah satu bentuk kerajinan ini berupa 

cething untuk parabot dapur. Bahan baku yang melimpah dan tempat pemasran 

yang tidak terlalu jauh yaitu Pasar Somawangsa, Gombong, Karanganyar, dan 

Kebumen. menjadi salah satu peluang usaha kerajinan bambu tetap diminati oleh 

masyarakat Desa Glontor. 

Agar kerajinan anyaman bambu dapat meningkat dengan baik, harus 

ditunjang dengan pengelolaan yang baik sehingga usaha tersebut semakin 

berkembang dan mampu bersaing dalam dunia industri termasuk industri rumah 

tangga yang sedang banyak berkembang saat ini, sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat daerah tersebut khususnya keluarga pengrajin. Dengan 

pengelolaan yang baik dapat memberikan hasil yang lebih baik ( Nurhidayah dkk, 

2015) 

Hasil survey pendahuluan menunjukan Desa Glontor merupakan desa 

pengrajin cething terbanyak di Kecamatan Karanggayam. Pengrajin bambu ini 

hanya menggunakan alat-alat sederhana yang ada dirumah dan tentunya semua 

dikerjakan dengan tangan sendiri. Desa Glontor ini sudah dijuluki sebagai desa 

cething dengan jumalah rumah tangga pengrajin anyaman bambu di Desa Glontor 

sebanyak 617 pengrajin dan yang mengusahakan kerajinan anyaman bambu juga 

sebagai petani padi sawah sebanyak 308 petani pengrajin. Karena itu penulis  
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tertarik untuk mengkaji tentang biaya, pendapatan dan kontribusi kerajinan 

anyaman bambu terhadap pendapatan keluarga pengrajin. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana profil pengrajin anyaman bambu di Desa Glontor, Kecamatan 

Karanggayam, Kabupaten Kebumen? 

2. Berapa biaya yang dikeluarkan dan pendapatan bersih yang diperoleh 

pengrajin anyaman bambu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam, 

Kabupaten Kebumen? 

3. Berapa kontribusi usaha kerajinan anyaman bambu terhadap pendapatan 

keluarga pengrajin di Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten 

Kebumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui profil pengrajin anyaman bambu yang ada di Desa Glontor, 

Kecamatan Karanggyam, Kabupaten Kebumen. 

2. Untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan dan pendapatan bersih yang 

diperoleh pengrajin anyaman bambu di Desa Glontor, Kecamatan 

Karanggayam, Kabupaten Kebumen 

3. Untuk mengetahui kontribusi usaha kerajinan ayaman bambu terhadap 

pendapatan  pengrajinan bambu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam 

Kabupaten Kebumen. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman serta 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di 

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Bagi pengrajin anyaman bambu, diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan yang berkaitan dengan usaha kerajinan bambu. 

3. Bagi pemerintah daerah,diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai gambaran untuk mengambil kebijakan di sektor Pertanian. Khususnya 

bagi Dinas Pertanian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil langkah-langkah lebih lanjut. 

 

E. Pembatasan Masalah dan Asumsi 

1. Objek utama dalam penelitian adalah petani pengrajin anyaman bambu 

khususnya cething di Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten 

Kebumen. 

2. Faktor-faktor yang diteliti adalah faktor biaya, pendapatan bersih dan 

kontribusi kerajinan anyaman bambu terhadap pendapatan keluarga petani 

pengrajin. 

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

dilakukan. 

4. Data biaya,  pendapatan dan kontribusi dihitung dalam kurun waktu satu tahun 

produksi, yaitu tahun 2019. 
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