
 

 

 

 BAB II  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Bambu 

Alam Indonesia mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai bahan baku untuk industri kerajinan. Salah satunya adalah 

bambu. Sesuai dengan penjelasan Irtanto Harmojo. Bambu bisa dijadikan sebagai 

bahan baku untuk berbagai macam kerajian yang bernilai ekonomis tinggi dan 

ramah lingkungan (Pahlevi dan Cahyani, 2018) 

Bambu mempunyai 3 bagian utama yang tampak, yaitu akar, batang dan 

daun. Akar bambu terdiri dari atas rimpang (rhizom) yang berbuku dan beruas. 

Pada buku akan ditumbuhi oleh serabut dan tunas yang dapat tumbuh menjadi 

batang. Sedangkan batang bambu berbentuk silindris, berbuku-buku, beruas-ruas, 

berongga, berdinding keras, pada setiap buku terdapat mata tunas atau cabang. 

Warna batangnya biasanya hijau dan jika sudah tua akan menguning atau coklat. 

Tumbuhnya keatas dan tegak lurus (erectus). Salah satu jenis bambu yang sudah 

banyak dikenal dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah bambu tali atau 

bambu apus. Bambu ini termasuk dalam genus Gigantochloa (Anonymous, 2012). 

Berikut ini urutan klasifikasi bambu tersebut : 

Devinisi  : Spermantophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Klas  :  Monocotiledonae 

Ordo   : Graminales 

Famili   : Gramineae 

Subfamili  : Bambusoideae 

Genus   : Gigantochloa 

Spesies   : Gigantochloa apus 
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B. Nilai Ekonomis Bambu 

Bambu merupakan salah satu tumbuhan yang penting bagi kehidupan 

masyarakat dipedesaan. Bambu bersifat kosmopolit yaitu dapat bertahan hidup 

dalam segala cuaca, baik di daerah panas maupun dingin, didataran rendah, tebing 

maupun dipegunungan. Bambu memiliki sifat dasar kayu dan bukan kayu karena 

bisa digunakan untuk konstruksi rumah, jembatan, barang kerajinan, bahan 

penghara industri alat musik, tirai, peralatan dapur, sumpit dan lain sebagainya. Di 

masyarakat, penggunaan bambu masih terbatas, faktor yang sangat berpengaruh 

adalah sifat fisik dan mekanik, ketidak seragaman panjang ruas dan ketidak 

awetan terhadap organisme perusak. Dengan adanya teknologi, maka diharapkan 

penggunaan bambu dapat ditingkatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk 

keperluan industri, bambu juga sebagai bahan minuman, lotion, tusuk gigi, tusuk 

sate, bahan pengisi kayu lapis, alat musik dan lainnya, maupun kebutuhan 

pembangunan perumahan (Arsad, 2015).  

Widjaja (2000) mengatakan bahwa bambu merupakan tanaman yang 

memiliki banyak kegunaan mulai dari benda kerajinan, bahan makanan, bahan 

industri, sampai kepada bahan konstruksi. Maka tidak salah jika banyak 

masyarakat yang menjadikan tanaman bambu sebagai salah satu penunjang 

kehidupan masyarakat yang memang tinggal dan berdekatan pada daerah yang 

sangat subur akan tanaman bambu.  

Kerajinan anyaman merupakan kerajinan tradisional yang masih ditekuni 

sampai saat ini. Di samping banyak kegunaannya juga karena unsur 

kemudahaannya. Saat ini anyaman banyak mengalami perkembangan mulai dari 
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bentuk dan motif yang bevariasi sehingga bentuk dan motif tidak kelihatan 

menoton. Dengan demikian maka anyaman adalah suatu kegiatan keterampilan 

masyarakat dalam pembuatan barang dengan cara atau teknik susup menyusup, 

tindah menindih dan saling lipat melipatantara lungsing dan pakan sehingga saling 

menguatkan antara satu dengan yang lainnya(Rosna, 2009). 

Kerajinan anyaman dari bambu berarti bahan utamanya adalah bambu. 

Bambu yang digunakan biasanya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua sehingga 

mudah untuk dianyam. Jenis bambu yang bagus untuk dianyam adalah jenis 

bambu tali karena tidak mudah patah dan seratnya pun halus. Agar hasil anyaman 

bertahan lama, bambu yang telah dipotong dan dibelah tipis dijemur selama satu 

minggu agar kadar air dalam bambu berkurang. Hasil dari anyaman bambu dapat 

berupa bilik bambu, cething, tampah dan masih banyak lainnya yang memiliki 

nilai ekonomis dan juga nilai jual yang tinggi ketika sudah jadi (Mulyadi, 2010). 

C. Biaya dan Pendapatan  

Biaya adalah nilai dari semua korbanan (input) ekonomi yang diperlukan 

yang dapat diperkirakan dan dapat diukur untuk menghasilkan sesuatu produk 

(Soekartawi, 2002). Biaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1 Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan 

banyak atau sedikit. 

2 Biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi 

yang diperoleh. 

Selain dua macam biaya diatas, ada juga biaya-biaya lain yang 

diperhitungkan yaitu : 
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1 Biaya total, merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

2 Biaya rata-rata, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu 

kesatuan output tertentu. 

3 Biaya total rata-rata dan biaya tetap rata-rata. 

Biaya produksi adalah semua biaya yang digunakan pengrajin untuk 

membiayai semua faktor produksi yang digunakan dalam usaha kerajinan 

anyaman bambu yang meliputi biaya tenaga kerja, sarana produksi, dan lain-lain 

yang digunakan untuk mendukung usaha kerajinan anyaman bambu. 

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari hasil kerajinan anyaman 

bambu. Pendapatan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan kotor atau 

(penerimaan) dan pendapatan bersih (keuntungan). Pendapatan kotor atau 

penerimaan adalah nilai produk total dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual 

maupun yang tidak dijual yang dihitung dengan cara mangalikan jumlah produk 

fisik dengan harga. Jadi besarnya pendapatan kotor atau penerimaan tergantung 

pada besar kecilnya produksi yang diperoleh dengan tingkat harga yang berlaku. 

Sedangkan pendapatan bersih atau keuntungan adalah selisih antara pendapatan 

kotor (penerimaan) dengan total biaya produksi (Soekartawi, 2002). 

Hubungan antara biaya, penerimaan dan pendapatan menurut Soekartawi 

(2002) dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut : 

Pd = TR – TC 

Pd = (Y . Py) – (FC + VC) 

Keterangan : 

Pd  : Pendapatan usaha  

TR  : Total penerimaan  

TC  : Total biaya 

Y   : Jumlah produksi yang dihasilkan 

Py : harga persatuan 

FC : Biaya tetap 

VC : Biaya tidak tetap atau biaya variabel 
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D. Kontribusi Pendapatan Keluarga 

Kontribusi adalah sumbangan atau uang tunai yang diberikan kepada suatu 

perkumpulan dan lain sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Sumber 

pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Meskipun satu keluarga memiliki mata 

pencaharian utama, biasanya memerlukan sektor usaha lain untuk mendapatkan 

pendapatan tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber 

pendapatan lain tersebut tentunya akan memberikan kontribusi atau yang biasa 

dikenal dengan sumbangan terhadap pendapatan total keluarga. 

Haryono (2004) menyatakan bahwa salah satu dampak positif dari kegiatan 

industri yaitu terserapnya tenaga kerja yang akan mengurangi tingkat 

pengangguran. Adanya peningkatan pendapatan penduduk yang terlibat dalam 

kegiatan industri yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

peningkatan pendapatan regional (regional income).  

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi usaha tani 

terhadap pendapatan total rumah tangga petani dalam satuan persen. Kontribusi 

adalah sumbangan yang dapat diberikan oleh suatu hal terhadap hal lain. Data 

yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha tani dan pendapatan total rumah tangga 

petani dikali seratus persen (Suratiyah, 2008) : 

 K= 
   

   
x 100% 

 Keterangan :  

 K  : Kontribusi pendapatan usaha (%) 

 Iuk  : pendapatan usaha (Rp) 

 Iut  : pendapatan keluarga (Rp) 

 

Kriteria pengambilan keputusan terhadap besarnya kontribusi terhadap 

pendapatan total keluarga menurut Kumala (2011) yaitu : 
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1. K ≤ 33,3% maka kontribusi pendapatan usaha rendah terhadap 

pendapatan total rumah tangga. 

2. 33,4% < K ≤ 66,6% maka kontribusi pendapatan usaha sedang 

terhadap pendapatan total rumah tangga. 

3. Z > 66,7% maka kontribusi pendapatan usaha tinggi terhadap 

pendapatan total rumah tangga. 

 

E. Struktur Pendapatan Keluarga Petani Pengrajin. 

Sumber pendapatan rumah tangga petani dapat digolongkan menjadi 

pendapatan dai sektor pertanian (on-farm) dan pendapatan dari sektor non 

pertanian (off-farm). Sumber pendaptandari sektor pertanian terdiri dari 

pendapatan usaha tani (padi sawah, padi ladang, palawija, sayuran, buah-buahan, 

dan lain-lain), pendapatan dari pertanian lain (dari ternak besar, kesil, unggas, 

kolam, dan tanaman tahunan) buruh tani. Sedangkan dari non pertanian dibagi 

menjadi pendapatan dari perdagangan, industri rumah tangga, buruh non 

pertanian, pegawai, jasa dan lai-lain. 

1) Pendapatan On-farm 

Struktur pendapatan on-farm yaitu merujuk pada kegiatan dalam sektor 

pertanian. Pada rumah tangga pedesaan sering kita beranggapan bahwa 

sumber utama pendapatan masyarakat berasal dari lahan pertanian. Dimana 

akan dikaitkan dengan luas tanah yang dimiliki dengan besarnya pendapatan 

rumah tangga petani. Masyarakat masih beranggapan bahwa tanah yang 

dimiliki petani luas, maka besar pula pendapatan yang diterima oleh keluarga 

petani. Pada saat ini kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan keluarga 
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tidak lagi sepenuhnya tergantung pada tanah yang dimiliki sebagai indikator 

pendapatan  utama rumah tangga. Usaha pertanian baik di pedesaan maupun 

di perkotaan saat sekarang ini sudah tidak begitu dominan dan tidak 

memberikan sumbangan yang besar lagi bagi pendapatan rumah tangga di 

pedesaan (Anonymous, 2001). 

2) Pendapatan Off-farm 

Oof –farm employment merujuk pada kegiatan di luar pertanian atau 

jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga pedesaan. Batasan 

off farm employment yang mengacu pada jenis pekerjaan menekankan bahwa 

ia adalah pekerjaan yang sifatnya bukan pertanian baik milik sendiri maupun 

milik orang lain. Ini berarti mirip dengan pekerjaan diluar sektor pertanian. 

Dalam situasi tertentu jenis pekerjaan luar pertanian merupakan kriteria yang 

agak sulit untuk ditetapkan (Effendi, 1993) 

 

F. Penelitian Tedahulu 

 Tabel 1. Rangkuman Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti Tahun Judul Hasil 

1

1 

Wulandari, 

dkk 

2015 Analisis Nilai 

Tambah dan 

Kontribusi Industri 

Kerajinan Bambu 

Pada Distribusi 

Pendapatan 

Masyarakat Di 

Kabupaten Sleman. 

Kontribusi pendapatan dari 

usaha kerajinan bambu (IKB) 

pada pendapatan total rumah 

tangga pengrajin tergolong 

besar sekali. Adanya 

pendapatan dari usaha IKB 

mampu menjadikan distribusi 

pendapatan rumah tangga 

pengrajin di Kecamatan 

Minggir, Moyudan, Seyegan, 

maupun Mlati lebih merata 

yang ditunjukan dengan 

penurunan indeks Gini di 

semua kecamatan.  
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NO Peneliti Tahun Judul Hasil 

2

2 

Nurhidayati, 

dkk 

2013 Kontribusi Usaha 

Kerajinan 

Anyaman Bambu 

Terhadap 

Pendapatan 

Keluarga Petani 

Pengrajin di 

Kecamatan 

Petanahan, 

Kabupaten 

Kebumen 

Kontribusi usaha kerajinan 

anyaman bambu rata-rata 

64,78%, rata-rata pendapatan 

Rp 17.310.841. Rata-rata 

kontribusi kontribusi sektor 

pertanian 26,57%, rata-rata 

pendapatan pertanian 8,65%, 

artinya usaha kerajinan mampu 

menambah pendapatan keluarg 

sebesar 64,78% dari 

pendapatan di luar usaha 

kerajinan. 

3

3 

Doni, dkk 2018 Analisis 

Pendapatan 

Masyarakat 

Pengrajin 

Anyaman Bambu 

Di Desa Engkahan 

Kecamatan 

Sekayam 

Kabupaten 

Sanggau.  

Pendapatan pengrajin anyaman 

bambu tertinggi Rp. 2.625.000 

dan pendapatan masyarakat 

terendah Rp 725.000. Rata-rata 

pendapatan masyarakat Desa 

Engkahan pengrajin anyaman 

bambu sebesar Rp 

1.395.340,91 per tahun. 

4

4 

Sutrisna 2014 Kontribusi Usaha 

Kerajinan 

Anyaman Pandan 

Terhadap 

Pendapatan Rumah 

Tangga Pengrajin 

Di Desa Buluh 

Nipis Kecamatan 

Siak Hulu 

Kabupaten 

Kampar. 

Rata-rata kontribusi hasil usaha 

kerajinan anyaman pandan 

terhadap pendapatan rumah 

tangga pengrajin masih relatif 

kecil yaitu sebesar 4,43%.  

5

5 

Pahlevi dan 

Cahyani 

2018 Kontribusi 

Kerajinan Bambu 

Dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Pengrajin Bambu 

di Dusun Timbe 

Desa Loyok 

Kecamatan Sikunir 

Kabupaten 

Lombok Timur 

Usaha kerajinan bambu 

mampu memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan 

kesehajteraan pengrajin. Hasil 

dari kerajinan bambu mampu 

menghasilkan pendapatan dan 

membuka lapangan kerja bagi 

warga Desa Loyok Kecamatan 

Sikunir Kabupaten Lombok 

Timur. 
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NO Peneliti Tahun Judul Hasil 

6

6 

Taru, dkk 2017 Analisis Usaha 

Kerajinan Bambu 

Skala Rumah 

Tangga Di 

Kelurahan 

Malumbi 

Kecamatan 

Kambera 

Kabupaten Sumba 

Timur.  

Keuntungan rata-rata yang 

diperoleh usaha kerajinan 

kurungan anyam skala rumahn 

tangga di Kelurahan Malumbi 

Kecamatan Kambera 

Kabupaten Sumba Timur 

perbulan yaitu Rp 10.399.441 

dengan rata-rata produksi 

sebesar 240 buah perbulan  

7

7 

Muftiadi, 

dkk 

2016 Analysis of Succes 

Determinants of 

Traditional 

Handicrafts 

Transformation in 

To Creative 

Industry: Studies 

on Bamboo 

Creative Industries 

in West Java 

Province, 

Indonesia. 

Transformasi kreatif produk 

kerajinan bambu di Jawa Barat 

memiliki tingkat kreasi yang 

berbeda. Instrumen musik 

bambu dan alat alat prabot 

rumah dari bambu adalah 

produk kreatif dari anyaman 

bambu. Nilai kreatif ini ada 

pada produk, proses dan pasar. 

Secara umum kinerja bisnis 

kerajinan anyaman bambu di 

Jawa Barat belum maksimal. 
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