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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terus menerus yang 

merupakan kemajuan dan perbaikan kearah tujuan yang ingin dicapai. Salah satu 

sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional adalah pertumbuhan 

ekonomi yang dapat mempercepat pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga 

pembangunan di segala bidang ekonomi termasuk di dalamnya pembangunan 

sektor industri diharapkan dapat memberikan perubahan fundamental pada 

struktur ekonomi nasional dan dapat menjadi faktor penggerak pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi khususnya di wilayah pedesaan. 

Usaha industri rumah tangga dan industri besar dapat dijadikan soko guru 

perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan 

devisa negara apabila hasil industri tersebut dalam pemasaran. Selain dijadikan 

soko guru perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan 

pemasaran, industri rumah tangga dan industri kecil juga dapat berperan dalam 

menyediakan sumbangan pada pendapatan daerah dan menyediakan kesempatan 

kerja diluar sektor pertanian. Disamping usaha untuk mengatasi masalah 

menyempitnya lapangan kerja pada sektor pertanian 

Usaha anyaman bambu merupakan industri kecil yang hasil industrinya 

dan pemasarannya sampai keluar kota. Dengan bentuk yang beraneka ragam 

bentuk dan kreatifitas yang mengikuti kebutuhan masyarakat. Masyarakat telah 

menyadari bahwa pembangunan telah nampak, baik dalam bidang ekonomi, 

sosial, budaya dan pemerintahan. Masalah pada masyarakat pedesaan dapat 

berupa rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, sempitnya 

luas lahan garapan di bidang pertanian dan masih banyak lagi masalah–masalah 

sosial lainnya.  

Industri anyaman bambu yang ada di daerah Kecamatan Sukoharjo 

merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang besar dalam 

sumbangan taraf hidup masayarakat desa Dukuh yaitu mampu memberikan 

lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di daerah penelitian. Ada berbagai 
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faktor yang berpengaruh terhadap usaha industri anyaman bambu diantaranya 

adalah faktor modal, bahan baku, pemasaran, dan tenaga kerja. Kesemua faktor 

tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan yang 

diperoleh pengusaha.  

Kecamatan Sukoharjo masih berpotensi untuk lebih dikembangkan karena 

mempunyai lahan pekarangan yang cukup luas yakni sebesar 1.586 Ha. Secara 

detail mengenai penggunaan lahan di dsaerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 Luas Menurut Jenis Penggunaan Tanah Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Sukoharjo Per Desa Tahun 2011 ( Ha ) 

No Desa Tanah 
Sawah 

Tanah 
Tegal Pekarangan Lainnya Jumlah 

1 Kenep 143 20 103 17 283 
2 Banmati 123 - 80 36 239 
3 Mandan 190 - 104 24 318 
4 Begajah 142 - 158 17 317 
5 Gayam 75 - 107 29 211 
6 Joho 90 - 94 32 216 
7 Jetis 45 - 123 23 191 
8 Combongan 174 - 102 49 325 
9 Kriwen 136 55 103 19 313 
10 Bulakan 132 - 120 49 301 
11 Dukuh 257 - 114 23 394 
12 Sukoharjo 296 - 155 44 495 
13 Bulakrejo 258 - 112 41 411 
14 Sonorejo 302 - 111 31 444 

Jumlah 2.363 75 1.586 434 4.458 
Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2012 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa dari 2.363 Ha atau 53,01 

% merupakan lahan sawah dan 2.095 Ha atau 46,99 % bukan lahan sawah. 

Kecamatan Sukoharjo Luas bukan lahan sawah yang digunakan untuk pekarangan 

sebesar 75,70 % dari total luas lahan bukan lahan sawah, sehingga berpotensi 

untuk dikembangkan usaha anyaman bambu. 

Industri bambu yang ada di daerah penelitian terbagi menjadi 2 jenis 

usaha, yakni usaha pemotongan bambu dan membentuk bambu menjadi sebuah 

anyaman. Hal ini dilakukan pengusaha dengan alasan agar usaha industri anyaman 

bambu yang ada di Desa Dukuh tidak terjadi persaingan harga antara pengusaha. 

Jumlah pengusaha bambu di daerah penelitian mengalami fluktuasi. Hal itu 
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disebabkan oleh faktor modal pengusaha, bahan baku, pemasaran, dan tenaga 

kerja yang dipunyai pengusaha. Secara detail mengenai jumlah industri anyaman 

bambu tahun 2006 dan 2011 di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Jumlah Industri di Rinci menurut Desa di Kecamatan Sukoharjo Tahun 

2006 Dan Tahun 2011 

No Desa Anyaman 
Bambu 

Gitar Mebel Anyaman 
Bambu 

Gitar Mebel

1 Kenep - - - - - - 
2 Banmati - 25 5 - 25 5 
3 Mandan - - 12 - - 12 
4 Begajah - - 16 - - 16 
5 Gayam - - 13 - - 13 
6 Joho - - 9 - - 9 
7 Jetis - - 10 - - 10 
8 Combongan - - - - - - 
9 Kriwen - - 11 - - 11 
10 Bulakan - - - - - - 
11 Dukuh 85 - - 45 - - 
12 Sukoharjo - - 2 - - 2 
13 Bulakrejo - - - - - - 
14 Sonorejo 12 - 3 10 - 3 

Jumlah  97 25 81 55 25 81 
Sumber: Kecamatan Dalam Angka , 2012 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwa industri anyaman bambu di 

Desa Dukuh tahun 2006 terdapat 85 pengusaha anyaman bambu mempunyai 99 

pekerja dan pada tahun 2011 terdapat 45 pengusaha anyaman bambu, dan 

keseluruhan tenaga kerja industri anyaman bambu di Desa Dukuh memiliki 125 

pekerja. Industri anyaman bambu yang ada di daerah penelitian pada tahun 2006 

merupakan usaha yang sudah lama ada dan merupakan usaha yang di andalkan 

masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian utama. Pada tahun 2011 mulai ada 

penurunan 45 pengusaha anyaman bambu atau sekitar 47 % karena banyak beralih 

ke pertanian dan bekerja sebagai buruh pabrik, walaupun mengalami penurunan 

akan tetapi penyerapan tenaga kerja meningkat. 

Dalam proses produksinya industri anyaman bambu di daerah penelitian 

mempunyai ciri pada pembagian proses produksi untuk setiap rumah usaha. 

Setiap rumah usaha anyaman bambu mempunyai proses produksi yang berbeda. 
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Syarat – syarat bambu yang diperlukan dalam usaha anyaman bambu 

sebagai berikut: 

1. Asal bahan (jenis bambu, ukuran, umur, lokasi). 

2. Pelaksanaan pemungutan atau penebangan bambu (adanya cacat alami 

dan cacat musim atau bulan penebangan). 

3. Mempunyai asesbilitas yang mudah untuk pemasaran. 

4. Proses pengolahan awal dari pembersihan, pengeringan, pengawetan. 

5. Proses pengolahan dari seleksi bahan siap pakai (Kasmudjo, 2013). 

Mengingat industri sangat penting dalam pembangunan nasional maka 

pembangunan sektor industri semakin memegang peranan penting dan strategis 

dalam menggerakkan usaha-usaha kearah terciptanya landasan pembangunan 

yang kokoh bagi tahap pembangunan jangka panjang berikutnya. Industri 

pedesaan telah lama menjadi bagian dari masyarakat pedesaan sebagai aktivitas di 

luar sektor pertanian dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dalam 

perkembangannya industri pedesaan tidak lagi sekedar tradisi melainkan 

menampilkan suatu sosok yang diwarnai oleh kepentingan ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Industri pedesaan bagi penduduk desa 

memiliki peranan penting karena meraka telah menekuninya di masa lalu dan 

akan tetap mengerjakannya. 

Program untuk industri pedesaan yang tepat akan dapat menjadi 

instrument yang paling penting dalam meningkatkan, memperkuat dan 

mengembangkan industri pedesaan. Dari latar belakang masalah di atas penulis 

tertarik mengadakan penelitian dengan  judul “ANALISIS USAHA ANYAMAN 

BAMBU DI KECAMATAN SUKOHARJO, KABUPATEN SUKOHARJO  

TAHUN 2013 ” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah di daerah 

penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut:  

1. Faktor apakah yang menyebabkan pengusaha anyaman bambu masih 

ada yang bertahan? 

2. Bagaimanakah karakteristik pengusaha anyaman bambu yang masih 

bertahan di daerah penelitian? 

3. Bagaimanakah daerah pemasaran usaha anyaman bambu? 

4. Bagaimanakah sumbangan pendapatan dari usaha industri anyaman 

bambu terhadap pendapatan keluarga? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah diatas adapaun yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan usaha industri anyaman bambu 

tetap bertahan. 

2. Mengetahui karakteristik pengusaha yang masih aktif melakukan usaha 

anyaman bambu. 

3. Mengetahui daerah pemasaran usaha industri anyaman bambu. 

4. Mengetahui seberapa besar sumbangan pendapatan dari usaha industri 

anyaman bambu terhadap pendapatan total keluarga. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah informasi mengenai 
usaha industri, khususnya yang menyangkut tenaga kerja yang 
terserap pada usaha industri anyaman bambu. 

2. Sebagai syarat menyelesaikan studi di tingkat Sarjana S1 pada 
Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Menambah bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat yang 
memerlukannya. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 
Salah satu kajian industri adalah hubungan atau kaitan baik internal atau 

eksternal baik dalam hubungannya dengan berbagai usaha industri tersebut 

maupun dengan berbagai kegiatan yang diluar usaha industri tetapi mempunyai 

keterkaitan dengannya. 

Dengan adanya industri kecil maka diharapkan dapat mempunyai arti 

penting dan membantu bagi kegiatan masyarakat daerah pedesaan kegiatan 

masyarakat daerah pedesaan kegiatan industri yang disesuaikan dengan potensi 

dan kemampuan masyarakat sekitar industri tersebut sehingga tidak mengalami 

kesulitan dalam bidang keahlian. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu 

dengan yang lainnya dalam ikatannya dengan sumber daya yang ada. Geografi 

sosial membahas pokok-pokok batasan ruang, pola dan juga proses. Geografi 

sosial adalah kajian yang meganalisa pola-pola dan kewajiban yang menganalisa 

penyebaran dari sumber daya (Bintarto, 1991) 

Bekerja diartikan sebagai melakukan sesuatu kegiatan untuk 

mengahasilkan atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud 

untuk memperoleh berupa uang atau barang dalam kurun waktu tertentu (Ida 

Bagoes Mantra, 2007) 

Dalam geografi terdapat pendekatan geografi tediri dari  3 macam yaitu: 

1.   Pendekatan keruangan yaitu pendekatan yang mempelajari perbedaan 

lokasi mengenai  sifat-sifat penting atau seri sifat-sifat penting. 

2.   Pendekatan ekologi yaitu pendekatan yang mempelajari mengenai 

interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan. 

3.   Pendekatan kompleks wilayah (Regional) yaitu pendekatan yang 

merupakan kombinasi dari antara pendekatan keruangan dan pendekatan 

ekologi  (Bintarto, 1991). 

Muh. Sidik (2009) dalam penelitian skripsinya Analisis industri meubel di 

Kecamatan Grogol Kabupten Sukoharjo tahun 2001 dan tahun 2006 dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

-  Pada perkembangan modal industri di daerah penelitian didapatkan 
bahwa dari tahun 2001-2006 perkembangan modal bergerak tinggi 
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sebanyak 16 pengusaha dan yang tidak berkembang terdapat 14 
pengusaha. 

-   Jumlah tenaga kerja yang terdapat pada usaha industri meubel di 
Kecamatan Grogol dari tahun 2001-2006 terdapat perkembangan jumlah 
tenaga kerja yang mengalami perkembangan tinggi sebanyak 37 
pengusaha dan yang tidak berkembang sebanyak 19 pengusaha. 

-   Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya perkembangan 
industry meubel di daerah penelitian adalah tingkat penggunaan bahan 
baku dan modal, pemasaran, tenaga kerja. 

Alex Effendi (2007) dalam penelitian skripsinya Usaha Industri Batik dan 

Sumbangannya Terhadap Pendapatan Total Keluarga Di Kabupaten Dati II Sragen 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

-  Faktor yang mempengaruhi tetap berjalannya usaha industri batik pada 

umumnya adalah bahan baku yang bervariasi. 

-  Faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan usaha industri batik 

adalah besarnya modal. 

-  Sumbangan yang terdapat di daerah penelitian termasuk tinggi    

Dian Tiara Yulianti (2006) dalam penelitian skripsinya Difusi Dan 

Keterkaitannya Usaha Industri Emping Melinjo Di Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan sebagai berikut: 

-   Difusi usaha industry emping melinjo yang terjadi di kecamatan 

Kartasura bersifat ekspansi yaitu usahanya menjalar atau menyebar. 

-   Hubungan keterkaitannya antara pekerja dengan tipe difusi mempunyai 

dampak yang positif karena pekerja dan penguasaha sama-sama saling 

dapat keuntungan 
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Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 
 

NAMA JUDUL TUJUAN METODE HASIL 
Muh. Sidik 
(2009) 

Analisis industri 
meubel di 
Kecamatan 
Grogol 
Kabupten 
Sukoharjo tahun 
2001 dan tahun 
2006 

1. Mengetahui karakteristik 
sosial ekonomi pengusaha 
akar bambu di daerah 
penelitian 

2. Mengetahui hasil kerajinan 
akar bambu dipasarkan. 

3. Mengetahui seberapa besar 
sumbangan pendapatan 
yang diterima pengusaha 
dari industri kerajinan akar 
bambu terhadap 
pendapatan keluarga. 

4. Mengetahui faktor yang 
paling berpegaruh terhadap 
produksi kerajinan akar 
bambu. 

Survei 
langsung 
dari 
responden 

 penelitian didapatkan 
bahwa dari tahun 2001-
2006 perkembangan 
modal bergerak tinggi 
sebanyak 16 pengusaha 
dan yang tidak 
berkembang terdapat 14 
pengusaha. 

-   mengalami perkembangan 
tinggi sebanyak 37 
pengusaha dan yang tidak 
berkembang sebanyak 19 
pengusaha. 

-   rendahnya perkembangan 
industry meubel di daerah 
penelitian adalah tingkat 
penggunaan bahan baku 
dan 
modal,pemasaran,tenaga 
kerja. 

-  Sumbanagn pendapatan 
industri akar bambu 
terhadap pendapatan 
keluarga adalah 87, 50 %. 

 
Alex 
Effendi 
(2007) 

Usaha Industri 
Batik dan 
Sumbangannya 
Terhadap 
Pendapatan 
Total Keluarga 
Di Kabupaten 
Dati II Sragen 

1. Untuk mengetahui Faktor-
faktor yang mempengaruhi 
tetap berjalannya usaha 
industri batik di daerah 
penelitian. 

2. Untuk mengetahiu factor-
faktor yang mempengaruhi 
besarnya pendapatan yang 
melliputi : Modal,tenaga 
kerja dan pemasaran. 

3. Untuk mengetahui 
besarnya sumbangan usaha 
industri batik terhadap 
pendapatan total keluarga. 

Survey   -    Faktor yang 
mempengaruhi tetap 
berjalannya usaha industri 
batik pada umumnya 
adalah bahan baku yang 
bervariasi. 

-  Faktor yang 
mempengaruhi besarnya 
pendapatan usaha industri 
batik adalah besarnya 
modal. 

-  Sumbangan yang terdapat 
di daerah penelitian 
termasuk tinggi    

 
Dian Tiara 
Yulianti 
(2006) 

Difusi Dan 
Keterkaitannya 
Usaha Industri 
Emping Melinjo 
Di Kecamatan 
Kartasura 
Kabupaten 
Sukoharjo 

1. Untuk mengetahui proses 
difusi keruangan pada 
industri emping mlinjo di 
Kecamatan Kartasura 

2. Untuk mengetahui tipe 
Difusi yang terjadi yang 
berkaitan dengan hubungan 
kerja 

3. Untuk mengetahui pola 
keterkaitan dalam industry 
eming mlinjo 

4. Untuk mengetahui 
hubungan keruangan dalam 
memperoleh input dan out 

Survei 
langsung ke 
lapangan 

- Difusi usaha industry 
emping melinjo yang 
terjadi di kecamatan 
Kartasura bersifat 
ekspansi yaitu usahanya 
menjalar atau menyebar. 

- Hubungan keterkaitannya 
antara pekerja dengan tipe 
difusi mempunyai dampak 
yang positif karena 
pekerja dan penguasaha 
sama-sama saling dapat 
keuntungan 
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put 
Esty Erma 
Aryani 
(2013) 

Analisis Usaha 
Industri 
Anyaman 
Bambu Di Desa 
Dukuh 
Kecamatan 
Sukoharjo 
Kabupaten 
Sukoharjo tahun 
2013 

1. Mengetahui faktor yang 
menyebabkan usaha 
industri anyaman bambu 
tetap bertahan 

2. Mengetahui karakteristik 
pengusaha yang masih 
aktif melakukan usaha 
anyaman bambu. 

3. Mengetahuii daerah 
pemasaran usaha industri 
anyaman bambu 

4. Mengetahui sumbangan 
pendapatan dari usaha 
industri anyaman bambu 
terhadap pendapatan total 
keluarga. 

 

Survei 
langsung ke 
lapangan 

 

Sumber: Peneliti, 2014 

1.6. Kerangka Penelitian 

Aktifitas dibidang industri anyaman bambu akan melibatkan berbagai faktor 

untuk dapat tetap berproduksi dan tetap berlangsung. Faktor-faktor tersebut adalah 

modal, bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, aksesbiliitas, dan transportasi. 

Faktor-faktor tersebut juga akan mepengaruhi terhadap perkembangan suatu 

industri yang ada. 

Sebelum mulai beroperasi setiap industri  anyaman bambu berskala kecil, 

menengah, maupun besar pasti membutuhkan biaya untuk proses biaya produksi. 

Biaya yang disediakan oleh pemilik perusahaan merupakan modal usaha. Modal 

usaha ini terdiri dari modal tetap maupun modal tidak tetap. Modal tersebut ada 

yang berupa harta milik pribadi dan ada juga yang berupa pinjam dari pihak lain. 

Tersedianya bahan baku dalam jumlah yang berkesinambungan dan harga 

yang relatif murah dan memperlancar produksi yang  pada akhirnya meningkatkan 

pendapatan sehingga akan berdampak pada perkembangan industri tersebut. 

Usaha yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketrampilan dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh masyarakat, semakin banyak pengetahuan seseorang maka usaha 

yang dilakukan akan semakin baik pula. Salah satu usaha manusia dalam 

memanfaatkan lingkungan dengan baik sebagai usaha meningkatkan pendapatan 

adalah usaha industri. Usaha industri adalah usaha pengelolaan ataupun juga 

pembuatan sehingga menghasilkan suatu bentuk dari adanya industri itu sendiri.  
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Suatu usaha akan muncul dikarenakan adanya faktor pendorong atau 

motifasi untuk melakukan usaha. Karakteristik daerah merupakan kondisi-kondisi 

khusus yang dimiliki oleh suatu daerah dan juga terkadang kondisi-kondisi ini 

merupakan hal yang potensial untuk suatu peruntukan tertentu. Usaha yang 

dilakukan dalam masyarakat pedesaan biasanya mengandalkan sektor pertanian 

yang tersedia maupun sektor lainnya yang kurang memberikan suatu masukan 

dari pendapatan dikarenakan ketersedian lahan yang cukup sempit, hal ini terjadi 

seiring dengan lalu pertumbuhan dari penduduk. 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Penulis 2013) 

 

 

Pendapatan 
Anggota Keluarga 

Anggota 
keluarga 

Pendapatan Total Keluarga 

Aktif di luar 
Usaha 

Anyaman 
Bambu 

Pendapatan di 
luar Usaha 
Anyaman 
Bambu 

 

Peta daerah asal 
pekerja 

Peta daerah 
pemasaran 

Peta daerah asal 
bahan baku 2. Bahan Baku 

Faktor Produksi 

3. Tenaga Kerja 
 

 4.  Pemasaran 

1. Modal 

Karakteristik Pengusaha  
1. Umur dan Jenis 

Kelamin 
2. Tingkat Pendidikan 
3. Mata Pencaharian 
4. Tanggungan keluarga 

Pengusaha  
Anyaman Bambu 

Usaha Industri 
Anyaman Bambu 

Produksi 

Pendapatan 
Anyaman Bambu 
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1.7. Hipotesa 

Hipotesa merupakan kesimpulan sementara dan masih perlu dibuktikan 

kebenarannya. Hasil yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Faktor yang paling berpengaruh terhadap bertahannya usaha industri 

anyaman bambu yaitu tenaga kerja 

2. Karakteristik dari pengusaha anyaman bambu yaitu sebagian besar 

pengusaha anyaman bambu di daerah penelitian berumur (30-39 th), 

jenis kelamin (perempuan), tingkat pendidikan (tamatan SMA), mata 

pencaharian (petani). 

3. Pemasaran anyaman bambu Desa Dukuh Kecamatan Sukoharjo paling 

besar  ke Kota Surakarta 

4. Pendapatan industri anyaman bambu mempunyai sumbangan yang 

besar terhadap pendapatan total rumah tangga. 

 

1.8. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang 

disertai dengan analisa diskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Adapun 

tahapan penelitian sebagai berikut: 

1.8.1. Penentuan daerah penelitian. 

Penentuan daerah penelitian dengan menggunakan metode purposive 

sampling yaitu penentuan daerah penelitian dengan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. 

Adapun pertimbangan tersebut yaitu: 

a. Desa Dukuh dan Sonorejo merupakan Desa di Kecamatan 

Sukoharjo yang penghasil  Anyaman bambu. 

b. Obyek penelitan yaitu industri anyaman bambu di Desa dukuh dan 

Sonorejo betul-betul masih aktif dan masih ada. 

c. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian di Desa Dukuh dan 

Sonorejo. 

Fenomena geografi yang berhubungan dengan kondisi wilayah asal 

pekerja pada umumnya adalah sama yaitu merupakan daerah yang sebagian besar 

penduduknya sangat tergantung pada pertanian. Namun selain persamaan tersebut 
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kondisi daerah penelitian juga mempunyai perbedaan dalam hal potensi desa yang 

dimiliki tiap-tiap daerah asal pekerja yaitu potensi daerah asal pekerja yang 

berasal dari Desa Dukuh adalah industri anyaman bambu. Jadi dapat disimpulkan 

daerah pekerja bertumpu pada pertanian. 

1.8.2. Penentuan Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha pada industri anyaman 

bambu di Desa Dukuh Kecamatan Sukoharjo yang berjumlah 55 pengusaha. 

Dalam pengambilan responden ini menggunakan wawancara dan kuesioner 

diambil dari semua pengusaha.  

1.8.3. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data primer 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan 

menggunakan panduan dari quesioner meliputi antara lain : 

1) Modal 

2) Bahan baku 

3) Mata Pencaharian 

4) Tenaga kerja 

5) Hasil produksi 

6) Pendidikan 

7) Pemasarannya 

8) Pendapatan 

b. Data sekunder 

Diperoleh dari instansi-instansi yang terkait misalnya: kantor 

kelurahan, desa Dukuh, data yang di ambil yaitu peta desa Dukuh, batas 

administrasi, luas daerah penelitian, data demografi secara umum tentang 

kependudukan (peta administrasi desa, letak dan juga luas desa, jumlah 

penduduk yang meliputi umur dan jenis kelamin, mata pencaharian) dan 

lain-lainnya yang menyangkut penelitian ini serta dari studi pustaka.  
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1.8.4. Analisa data. 

Untuk menguji hipotesa maka dilakukan dengan analisis tabel frekuensi . 

Analisis tabel frekuensi untuk mendapatkan deskripsi ciri atau karakteristik 

responden atas dasar analisa satu variable tertentu (Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi, 1989). 

Contoh Tabel Frekuensi 

No Tingkat pendidikan Jumlah Responden Presentase (%) 

    

    

Jumlah   

 

Jumlah per Variabel          

Jumlah Total Variabel 

Analisis tabel silang bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. (Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi, 1989). 

 

Contoh Tabel Silang 

Pendapatan 
( Rp ) 

Produksi 
( Per Buah ) 

Tinggi Sedang Rendah Jumlah 

Tinggi     

Sedang     

Rendah     

 

1.8.5. Pendekatan Geografi 

Analisis geografi pada penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan 

yang merupakan suatu metode untuk memahami gejala geografi agar mempunyai 

pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang di dalam hal ini 

variable ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis dan memperlihatkan 

penyebaran fenomena. Keterkaitan antar industri anyaman bambu, keterkaitan 

× 100 % 
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dengan industri anyaman bambu dalam bentuk modal, bahan baku, tenaga kerja 

dan pemasaran dan keterkaitan industri anyaman bambu dengan keruangan 

wilayah dalam bentuk lokasi, pemukiman, penggunaan lahan. 

Pendekatan keruangan pada penelitian ini yaitu analisis pola keruangan 

dan analisis proses keruangan. Tujuan dari analisis pola keruangan untuk 

mengklasifikasi sebaran karakteristik pengusaha anyaman bambudan pemasaran 

anyaman bambu. Sedangkan analisis proses keruangan digunakan untuk 

menjawab faktor yang paling berpengaruh terhadap bertahannya usaha anyaman 

bambu dan pendapatan usaha industri anyaman bambu. 

 

1.9. Batasan Operasional 

Geografi adalah mempelajari hubungan kausal  gejala-gejala dimuka bumi 

dan juga peristiwa yang terjadi dimuka bumi, baik fisik maupun yang menyangkut 

makhluk hidup beserta permasalahan melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan 

regional untuk kepentingan program, proses dan juga keberhasilan dari 

pembangunan (Bintarto 1979 dalam Surastopo Hadisumarno 1991). 

Desa adalah suatu suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh 

unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ 

dalam hubungannnya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain 

(Bintarto dalam Dahroni, 1997) 

Analisa adalah penyedian suatu peristiwa untuk mengetahui 

penyebarannya dan juga dari perkara yang sesungguhnya (Suwarjoko 

Warpani,1977 dalam Arianti, 2004). 

Bambu termasuk produk hasil hutan non kayu yang keompoknya dengan 

tumbuhn rumput-rumputan (Graminae) yang paling besar ukuran 

batangnya,banyak jenisnya dan miltimanfaat ( Kasmudjo, 2013 ) 

Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh 

orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang sementara 

tidak bekerja (BPS, 1999). 

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dapat diikut sertakan 

dalam proses ekonomi (Ida Bagoes Mantra, 2007). 
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Produksi adalah hasil yang diperoleh dari peternak selama setahunnya 

(Muh. Rasyaf, 1989). 

Kegiatan industri bertujuan untuk menyediakan  bahan-bahan kebutuhan 

pokok masyarakat, meningkatkan kemakmuran bangsa, meningkatkan pendapatan 

masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menaikkan devisa Negara serta 

meningkatkan prestise nasional (Perdana Ginting, 2009). 

Pemasaran adalah usaha untuk memasarkan hasil usaha dari tangan 

produsen ke tangan konsumen / pemakai (Muh. Rasyaf, 1989). 

Bahan baku adalah bahan yang digunakan sebagai bahan utama dalam 

produksi untuk menghasilkkan barang jadi maupun barang setengah jadi. (Bale, 

1983 dalam Rahman Agung W, 1999). 

Pendapatan total keluarga yaitu pendapatan yang diperoleh kepala 

keluarga dan anggota keluarga selama 12 bulan baik dari industri maupun non 

industri (Muh. Sidik, 2009) 

Sumbangan pendapatan yaitu besarnya nilai nominal yang diberikan 

oleh usaha industri terhadap total pendapatkan yang didapatkan. 

 

 

 

 P   = Pendapatan industri terhadap pendapatan total keluarga 

 Qx = Pendapatan industri 

 Qy = Total pendapatan keluarga  

Pendapatan pokok adalah pendapatan yang di peroleh kepala keluarga 

dan anggota keluarga selama 12 bulan baik dari pendapatan industri maupun dari 

bukan pendapatan industri (Muh. Sidik, 2009) 

            Q x 
P =                    x 100 % 
            Q y 


