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KETERKAITAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN BAMBU DI 

KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 

 

Abstrak 

 

Keterkaitan usaha sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan input dan 

output di dalam keberlangsungan suatu kegiatan usaha. Sektor industri terdiri dari 

beraneka macam salah satunya industri kerajinan. Kecamatan Magetan Kabupaten 

Magetan merupakan salah satu daerah yang memiliki keunggulan produk industri 

kerajinan bambu. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan 

dengan adanya industri kerajinan bambu serta keterkaitan wilayahnya. Penelitian ini 

memiliki tujuan 1) menganalisis karakteristik usaha kerajinan bambu di Kecamatan 

Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2020, dan 2) menganalisis adanya keterkaitan 

usaha kerajinan bambu di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Metode 

penelitian ini mengunakan deskriptif kualitatif digunakan untuk menginterprestasikan 

data yang ada kemudian dihubungkan antara satu unsur dengan yang lainnya. Teknik 

pengolahan yang digunakan menggunakan editing ,koding, tabulasi untuk mencapai 

tujuan dari penelitian. Analisis deskripsi dan analisis keruangan digunakan dalam 

proses analisis data. Hasil penelitian ini dengan menghubungkan keterkaitan industri 

kerajinan bambu dan sejenisnya. Karakteristik usaha industri yang ada yaitu 100% 

usaha industri dimiliki secara pribadi, alat produksi masih menggunakan alat 

tradisional,tenaga manusia beperan penting dalam produksi untuk menghasilkan 

kerajinan bambu, Keterkaitan antara industri ada namun rendah, karena dilakukan 

secara mandiri. Keterkaitan rendah terhadap modal, sedangkan keterkaitan sedang 

terletak pada bahan baku. Ketekaitan wilayah secara kuat teletak pada pemasarannya 

dan supply bahan baku lebih banyak dari luar daerah Kecamatan dan pemasarannya 

ke luar Kabupaten Magetan. 

 

Kata Kunci : kerajinan, karakteristik, keterkaitan 

Abstract 

 

Business linkages are very important to meet the input and output needs in the 

sustainability of a business activity. The industrial sector consists of various kinds, 

one of which is the handicraft industry. Magetan District, Magetan Regency is one of 

the areas that has the advantage of the bamboo handicraft industry products. The 

research was conducted to find out how the relationship between the bamboo 

handicraft industry and its territorial relationship. This research has the objective of 

1) to analyze the characteristics of the bamboo handicraft business in Magetan 

District, Magetan Regency in 2020, and 2) to analyze the relationship between the 

bamboo handicraft business in Magetan District, Magetan Regency.This research 
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method uses descriptive qualitative used to interpret existing data and then connect 

one element to another. Processing techniques used use editing, coding, tabulation to 

achieve the objectives of the research. Descriptive analysis and spatial analysis were 

used in the data analysis process. The results of this study by connecting the 

relationship between the bamboo handicraft industry and the like. The characteristics 

of existing industrial businesses are that 100% of industrial businesses are privately 

owned, production tools still use traditional tools, human labor plays an important 

role in production to produce bamboo handicrafts. The linkages between industries 

exist but are low, because they are carried out independently. Low linkage to capital, 

while medium linkage lies in raw materials. Strong regional linkages lie in its 

marketing and supply of raw materials is more from outside the District and 

marketing outside of Magetan Regency. 

 

Keyword : craft, characteristics, business linkages. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara berkembang dimana masih melakukan upaya 

pengembangan di berbagai sektor, termasuk perkembangan industri.Industri adalah 

seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah sumber bahan baku dan memaanfatkan 

sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah yang 

lebih tinggi. Tidak dapat dipungkiri apabila sektor industri masih menjadi sektor yang 

penting dalam perkembangan Indonesia. Keterkaitan industri merupakan suatu 

hubungan yang dibangun oleh  suatu industri.Keterkaitan yang dilakukan untuk 

menjaga keseimbangan yang terjalin untuk mewujudkan struktur ekonomi yang lebih 

baik atau mencapai tujuan dari pengembangan suatu industri selain itu keterkaitan 

juga mendorong usaha industri dalam meningkatkan produksi.Keterkaitan usaha yang 

dijalankan  baik yang dilakukan oleh satu usaha industri dengan industri yang lain 

yang sejenis ataupun sektor usaha industri lain.Keterkaitan usaha yang dilakukan  

seperti pengadaan bahan baku,modal,tenaga kerja dan pemasaran.Keterkaitan usaha 

dilakukan oleh berbagai macam industri baik dilakukan industri besar,sedang ataupun 

kecil.Menurut Badan Pusat Statistik jenis industri ditentukan oleh jumlah tenaga 

kerjanya yaitu 1. Industri Rimah Tangga (1-4 orang) 2.Industri Kecil (5-19 orang) 3. 

Industri Sedang (20-99 Orang) dan Industri Besar ( >100 Orang ).Keterkaitan yang 
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dilakukan merupakan bentuk hubungan kerja dalam memenuhi kebutuhan suatu 

industri. 

Usaha kerajinan bambu merupakan industri kecil yang hasil industrinya dan 

pemasarannya sampai luar kota.Dengan bentuk beraneka ragam bentuk dan kreatifitas 

yang mengikuti kebutuhan masyarakat. Indusrtri kerajinan bambu yang ada di daerah 

penelitian merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang besar dalam 

sumbangan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut yaitu memberikan lapangan 

kerja dan mengurangi pengangguran di daerah penelitian.Ada berbagai 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.   

Tabel 1 Jumlah Pengusaha dan Jumlah Produksi 

Kerajinan Bambu di Kacamatan Magetan Kabupaten 

Magetan Tahun 2019 

Desa Jumlah Pengusaha Jumlah Produksi 

(Buah) 

01.Magetan - - 

02.Purwosari 29 66.240 

03.Tawanganom - - 

04.Candirejo - - 

05.Kepolorejo - - 

06.Selosari 22 31.680 

07.Ringinagung 13 146.880 

08.Tambran - - 

09.Baron - - 

10.Mangkujayan - - 

11.Kebonagung - - 

12.Bulukerto - - 
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13.Tambakrejo - - 

14.Sukowinangun - - 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagaan Kabupaten Magetan Tahun 
2019 

Berdasarkan Tabel dapat kita ketahui bahwa industri kerajinan bambu di 

Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tahun 2019 terdapat 3 desa yang terdapat 

pengusaha kerajinan bambu yaitu di desa Purwosari,Selosari dan 

Ringinagung.Terdapat jumlah produksi paling tinggi di Desa Ringinagung dengan 

jumlah produksi 146.880 buah kerajinan bambu, Maka diperlukan adanya hubungan 

atau keterkaitan yang terjadi antara beberapa pelaku usaha kerajinan bambu dan 

beberapa jenis usaha pendukung lainnya disana. Keterkaitan usaha dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan input dan output di dalam sebuah usaha. Keterkaitan usaha 

dilakukan untuk menjaga keseimbangan yang terjalin untuk mewujudkan stuktur 

ekonomi yang lebih baik atau mencapai tujuan dari pengembangan suatu usaha. 

Menurut Canfei He dan Shengjun Zhu (2017) dibagi menjadi 3 macam jenis 

keterkaitan, yaitu : 1. Backward Linkage (Keterkaitan yang terjadi dalam material 

bahan dalam aktivitas produksi). 2. Forward Linkage (Keterkaitan yang terjadi antara 

pelaku usaha industri dengan kepada konsumen yang membeli barang produksi). 3. 

Sideways Linkage (Keterkaitan yang dilakukan dengan jenis industri yang sama). 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode survey. Penilitian ini mengungkapkan kejadian 

penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta yang ditemukan. Survey 

yang dilakukan merupakan kegiatan mengamati, mencatat,pengukuran dan dilakukan 

analisa terkait fakta yang ditemukan. Diskriptif Kualitatif merupakan jenis penelitian 

yang termasuk mengungkapkan kejadian atau fakta,keadaan, fenomena, variabel dan 

yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya 

terjadi). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik merupakan suatu hal yang memiliki sifat, ciri dan juga khas yang 

dimiliki oleh hal tersebeut sehingga mampu dibedakkan dengan suatu hal atau jenis 

yang lainnya. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai karakterisktik tersebut 

beberapa responden yang memiliki keterkaitan dalam usaha kerajinan bambu di 

Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dimana karakteristik tersebut meliputi Jenis 

kelamin, Usia dan juga pendidikan serta mengenai karakteristik usahanya meliputi 

modal, bahan baku, proses produksi kerajinan bambu, tenaga kerja dan juga 

pemasaran didaerah penelitian. 

Responden dalam penelitiaan ini dalah mereka yang memiliki usaha kerajinan 

bambu, maupun usaha yang memiliki keterkaitan dengan usaha kerajinan bambu. 

Karakteristik para responden didaerah penelitian meliputi Jenis kelamin, Usia Tingkat 

pendidikan. Berikut akan dijelaskan mengenai karakteristik responden didaerah 

penelitian. 

Jenis kelamin merupakan salah satu karakteristik sebuah usaha industri. 

Dengan mengetahui jenis kelamin responden pada suatu usaha, maka di dalam suatu 

karakteristik pengusaha akan menunjukkan bentuk usaha pekerjaan yang 

dilakukannya. Pada penelitian ini keterlibatan antar jenis usahanya. 

Tabel 2. Jumlah Jenis Kelamin Keterkaitan Kerajinan Bambu 
4  

Jenis Kelamin Jumlah 
Frekuensi 

(%) 

Laki-Laki 10 27,8 

Perempuan 26 72,2 

Total 36 100% 

Sumber : Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan untuk jenis kelamin pengusaha yang 

berkaitan dengan kerajinan bambu di Kecamatan Magetan yakni di dominan adalah 

berjenis kelamin laki-laki. Dari total 36 orang yang ditunjuk sebagai responden, 

diperoleh para pelaku usaha kerajinan bambu 72,2% dilakukan oleh jenis kelamin 
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perempuan. Sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih sedikit yakni 

sebesar 27,8%  dengan usaha bentuk pengrajin bambu. 

Umur responden merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap tingkat 

produktivitas seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan, Sehingga dapat 

diketahui usia kerja para penduduk yang bekerja di dalam suatu kependudukan 

pengelompokkan usia di daerah penelitian terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu usia 30-

40 tahun, usia 41-50 tahun dan usia 51-60 tahun. Berikut hasil pengelompokkan usia 

responden di daerah penelitian. 

Tabel 3.Rata-rata usia Pengusaha Kerajinan Bambu  

 

 

 

 

 

S

u

m

S

Sumber : Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil penilitian, pada tabel diatas menunjukkan bahwa usia 

responden pemilik usaha yang berkaitan dengan kerajinan bambu di Kecamatan 

Magetan berusia produktif sebesar 100%. Usia responden 41-50 tahun lebih 

berdominan sebanyak 55,6% , usia 30-40 tahun yang paling kecil yaitu 13,8% dan 

usia 51-60 tahun sebanyak 30,6%. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa usia tersebut 

sangat memungkinkan untuk melakukan pengembangan berbagai usaha yang 

berkaitan dengan usaha kerajinan bambu dan juga memaksimalkan tenaga kerja 

maupun pikiran di dalam mengelola proses kerajinan bambu tersebut. Diketahui 

bahwa rata-rata para pengusaha kerajinan bambu di daerah penelitian berusia 45 

tahun. Usia pengusaha kerajinan bambu yang paling muda adalah 32 tahun, 

sedangkan untuk  yang paling tua 56 tahun. 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam sebuah kualitas sumber dayanya. 

No Kelompok Usia Jumla

h 

% 

1 30 - 40 Tahun 5 13,8 

2 41 - 50 Tahun 20 55,6 

3 51 - 60 Tahun 11 30,6 

Total 36 100 

Pengusaha Termuda 32 tahun 

Pengusaha Tertua 56 tahun 

Rata-Rata Usia 45 tahun 
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Tingkat pendidikan dapat dikatakan menjadi tolak ukur kualitas seseorang yang mana 

berpengaruh dalam hal pemikiran. Untuk tingkat pendidikan, para responden 

memiliki rata-rata pendidikan yang ditampilkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. Pendidikan Para Responden Usaha Keterkaitan Kerajinan Bambu 
 

No Pendidikan Jumlah Frekuensi (%) 

1 SD 1  2,8 

2 SMP 15   41,7 

3 SMA 18 50  

4 S1 2  5,5 

Total 36 100 

Sumber :Data Primer, 2019 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan terakhir responden 

berkaitan dengan usaha kerajinan bambu. Dari hasil penelitian, responden rata-rata 

pendidikan terakhir paling banyak dengan lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 

50% dari keseluruhan semua responden. Sedangkan lulusan Sekolah Dasar paling 

Kecil yaitu 2,8%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang berkaitan kerajinan bambu 

memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup tinggi untuk dapat mengelola dan juga 

mampu bertahan dalam suatu proses produksi. 

Karakteristik usaha pada penilitian ini ini mengarah pada karakteristik jenis 

usaha karakteristik jenis usaha yang berada di Kecamatan Magetan meliputi Modal 

Usaha, Bahan baku, Proses Produksi, Tenaga Kerja, dan Pemasaran. 

Modal usaha merupakan salah satu faktor utama dalam kegiatan wirausaha 

baik yang dipergunakan ketika awal berdirinya suatu kegiatan usaha ataupun modal 

yang digunakan ketika suatu proses produksi. Modal yang digunakan oleh para 

responden yang memiliki keterkaitan dengan usaha kerajinan bambu berupa modal 

awal serta modal di dalam kegiatan produksi setiap bulannya. Berikut akan dijelaskan 

mengenai sumber asal modal dan besar modal yang digunakan responden di daerah 

penilitian. 

Sumber asal modal digunakan untuk mengetahui asal modal yang digunakan 

oleh para responden dalam melakukan kegiatan usahanya berasal darimana dan 
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untuk mengetahui jumlah modal yang digunakan. 

Tabel 5. Sumber Modal Awal Responde 

Sumber : Penulis, 2020 

Tabel di atas menunjukkan bahwa para responden yang penjual bambu di 

Kecamatan Magetan pada awal mula melakukan usaha menjual bambu memiliki 

modal yang berasal dari modal pribadi dengan sebanyak 66,6 % dan juga berasal dari 

pinjaman bank atau koperasi sebanyak 33,4%, Sedangkan Pengrajin Bambu terdapat 

pula memiliki modal pribadi sebanyak 86,6% dan pinjaman bank atau koperasi 

sebesar 13,4%. Para pengusaha tersebut yang menggunakan modal mereka pribadi 

tentunya memiliki resiko atau keberanian yang akan di laluinya dalam melakukan 

usaha kerajinan bambu tersebut. Selanjutnya responden Distributor yang modal 

usahanya dua menggunakan modal sendiri dan satu dengan modal pinjaman bank 

atau koperasi. Selanjutnya responden dengan jenis usaha Toko perlengkapan ada tiga 

responden dengan usaha tersebut mereka memulai usaha perlengkapan tersebut 

dengan menggunakan modal yang berasal dari bank atau koperasi. 

Tabel 6. Besar Awal Modal Responden 

Sumber Modal Jenis Usaha 

Penjual 

Bambu 

Pengraji

n Bambu 

Toko 

Perlengkap

an 

Distributor 

F % F % F % F % 

Modal Pribadi 10 66,

6 

13 86,

6 

0 0 2 66,

6 

Bantuan Pemerintah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pinjaman Keluarga 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pinjaman 
Bank/Koperasi 

5 33,
4 

2 13,
4 

3 100 1 33,4 

Total 15 100 15 100 3 100 3 10

0 

No Kelompok Usia Jumlah % 

1 30 - 40 Tahun 5 13,8 

2 41 - 50 Tahun 20 55,6 
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Sumber : Penulis, 2020 

Tabel diatas menunjukkan besarnya modal awal yang digunakkan oleh para 

responden di dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian di lokasi 

penelitian terdapat responden dengan menggunakan besaran modal awal < Rp 

2.000.000 dengan sebanyak 13,8% dan Rp 5.000.000 - Rp 10.0000 sebanyak 27,8% 

dan seluruhnya merupakan responden dengan usaha penjual bambu. Selanjutnya 

besar modal Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 adalah yang paling mendominasi yaitu 

sebanyak 50% atau setengah dari jumlah responden. Responden dengan jumlah 

modal ini merupakan responden usaha pengrajin  bambu dan usaha toko 

perlengkapan. Terakhir terdapat responden dengan modal besar > Rp 10.000.000 ini 

sebanyak 8,4% dimana keseluruhan respondennya adalah responden pengusaha 

distributor. Adanya perbedaan besar modal oleh para responden ini dipengaruhi oleh 

adanya faktor pendukung dalam usaha mereka seperti untuk keperluan bahan bahan 

baku, upah tenaga kerja, biaya transpotasi dan lain-lain. Jumlah modal awal 

terbanyak sebesar Rp 12.000.000 dan modal terkecil sebesar Rp 1.500.000 dengan 

modal rata-rata sebesar Rp 7.500.000 . 

Bahan baku merupakan bahan utama dalam kegiatan proses produksi yang 

dapat diolah menjadi wujud lain. Bahan baku merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kelancaran dalam suatu proses produksi. Pada bab ini dijelaskan 

mengenai bahan baku yang digunakan oleh para responden didarah penelitian. 

Bahan baku yang digunakan dalam proses kerajinan bambu yang paling 

utama adalah bambu itu sendiri. Pentingnya bahan baku berupa bambu ini membuat 

para pengrajin dapat terus membudidayakan kerajinan bambu sehingga mampu di 

pasarkan kepada konsumennya. Selain bambu terdapat pula pernak-pernik bagi 

kerajinan bambu penunjang kelangsungan usaha tersebut. Berikut dijelaskan 

3 51 - 60 Tahun 11 30,6 

Total 36 100 

Pengusaha Termuda 32 tahun 

Pengusaha Tertua 56 tahun 

Rata-Rata Usia 45 tahun 
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mengenai bahan baku yang digunakan para pengrajin bambu di daerah penelitian. 

Tabel 7. Bahan Baku Responden Kerajinan Bambu 

 

 

    Sumber : Penulis, 2020 

Tabel diatas menunjukkan daerah asal bahan baku yang dipergunakkan oleh 

responden kerajinan bambu. Bahan baku utama dalam usaha kerajinan bambu adalah 

bambu itu sendiri dari daerah penelitian sebanyak 93,3% . Responden menggunakan 

bahan baku dari daerah sendiri untuk memasok kerajinan bambu. Hal ini dikarenakan 

karena bahan baku bambu dapat diperoleh di daerah itu sendiri. Karena bahan baku 

yang di butuhkan lebih maka para pengusaha kerajinan bambu ada yang mengambil 

dari daerah lain yaitu mengambil di daerah Ngawi dengan sebanyak 6,7%. 

Bahan baku yang digunakan oleh responden pengusaha penjual bambu ini 

tentunya juga berupa bambu. Responden memanfaatkan adanya para pengrajin 

bambu di daerah penelitian guna melakukan usahanya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapat bahwa responden pemilik usaha 

penjual bambu menggunakan bahan baku bambu yang di ambil dari 2 Keacamatan 

yaitu Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Ngariboyo. Para pemilik usaha pejual 

bambu tersebut menjual di pasar sehingga para pengrajin membeli di pasar yang 

mana mereka membeli dalam jumlah yang tidak sedikit. 

Berdasarkan hasil penelitian pengusaha distributor memanfaatkan hasil 

kerajinan bambu dari pengusaha kerajinan bambu dari 3 desa hanya menerima dari 

Desa Ringinagung. Hal ini di karenakan Desa Ringinagung memproduksi hasil 

kerajinan bambu yang tidak sedikit. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan daerah asal bahan baku toko 

Asal Daerah Bahan 

Baku Bambu 

F % 

Magetan 14 93,3 

Ngawi 1 6,7 

Madiun - - 

Ponorgo - - 

Jumlah 15 100 
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perlengkapan berasal dari daerah penelitian itu sendiri. Dari total 3 responden bahwa 

semua usaha toko perlengkapan di daerah penelitian memanfaatkan adanya 

pengusaha pengrajin kerajinan bambu yang membutuhkan untuk proses produksi. 

Bahan baku tersebut berupa kawat, lem, benang, jarum dan lain-lain. 

Tenaga merupakan salah satu unsur penting di dalam suatu kegiatan usaha. 

Pada penelitian ini tenaga kerja di bagi menjadi beberapa bagi karakteristik antara 

lain jumlah tenaga kerja, usia, tingkat pendidikan, dan juga daerah asal tenaga kerja. 

Berikut ini merupakan karakteristik para tenaga kerja di daerah penelitian. 

Saat ini tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penting didalam proses 

mendapat suatu pekerjaan. Tingkat pendidikan akan menentukan kualitas dan juga 

pengetahuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Berikut akan dijelaskan tingkat 

pendidikan terakhir para tenaga kerja di daerah penelitian 

Tabel 8. Pendidikan Terakhir Tenaga Kerja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Penulis, 2020 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendidikan terakhir para tenaga 

kerja didaerah penelitian ada tiga diantaranya tamatan Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Para tenaga kerja yang paling banyak 

adalah mereka yang tamatan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 72,9% 

dibandingkan dengan tenaga kerja yang tamatan Sekolah Menengah Atas sederajat 

dengan sebanyak 18,9% dan terakhir tenaga kerja yang tamatan Sekolah Dasar 

dengan sebanyak 8,3%. 

Pemasaran merupakan kegiatan penyaluran berupa barang atau produk 

kepada konsumen dalam rangka memenuhi permintaan konsumen. Jenis produk yang 

Tingkat Pendidikan F % 

Sekolah Dasar 6 8,3 

Sekolah Menengah Pertama 54 72,9 

Sekolah Menengah Atas 14 18,9 

Jumlah 74 100% 
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dihasilkan kemudian dipasarkan melalui para pembeli baik atau di setor di distributor 

para pembeli akan dijual secara langsung. Ataupun sebagai bahan baku dalam 

kegiatan untuk mereka. Berikut akan dijelaskan mengenai jangkauan pemasaran hasil 

produksi dari beberapa responden di daerah penelitian. 

Beberapa hasil kerajinan bambu kemudian di pasarkan melalui para pembeli 

yang biasanya datang langsung kepada para responden kerajinan bambu. Jangkauan 

pemasaran dari hasil kerajinan bambu ini mencakup daerah di Provinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Berikut akan dijelaskan jangkauan wilayah 

pemasaran responden usaha kerajinan bambu di daerah penelitian. 

Tabel 9. Jangkauan Pemasaran Hasil Kerajinan Bambu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Penulis, 2020 

Berdasarkan tabel hasil penelitian diketahui bahwa pemasaran yang dilakukan 

responden pegusaha kerajinan bambu cukup beragam baik dari satu wilayah satu 

Kabupaten, maupun wilayah luar Provinsi. Dimana dalam jangkauan pemasaran satu 

wilayah kabupaten terjadi dengan para pengusaha penjual bambu yang berada di 

Kabupaten Magetan. Para pengusaha penjual bambu menjual bambunya kepada 

pemilik usaha kerajinan bambu yang akan mereka gunakan dalam bahan baku untuk 

pembuatan kerajinan bambu. Pembeli kerajinan bambu ini yang paling banyak di luar 

Kabupaten atau Provinsi paling besar berasal dari Surabaya sebanyak 22,3%. Selain 

dari wilayah Surabaya terdapat pula jangkauan pemasaran di wilayah Yogyakarta, 

Solo, Karanganyar. Pembeli kerajinan bambu ini merupakan pembeli yang hampir 

tiap seminggu sekali berada di Kecamatan Magetan di Desa Ringinagung, Selosari 

Wilayah Pemasaran F % 

Surabaya 8 22,3 

Yogyakarta 4 11,1 

Solo 4 11,1 

Karanganyar 2 5,5 

Magetan 18 50 

Jumlah 36 100 
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dan Purwosari untuk membeli produk hasil kerajinan bambu tersebut. Para pembeli 

sebagian besar adalah mereka yang memiliki usaha toko untuk kerajinan bambu di 

jual kembali. 

Keterkaitan usaha dilakukan untuk memenuhi kebutuhan input dan output di 

dalam sebuah kegiatan usaha. Keterkaitan usaha dilakukan untuk menjaga 

keseimbangan yang terjalin antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang 

lainnya untuk mewujudkan struktur ekonomi yang lebih baik atau mencapai tujuan 

dari adanya hasil proses produksi. Pada penelitian ini membahas keterkaitan 

beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh responden didaerah penelitian yakni 

tentang adanya keterkaitan usaha kerajinan bambu di Kecamatan Magetan 

Kabupaten Magetan. Hasil penelitian tentang adanya keterkaitan usaha kerajinan 

bambu ini dapat di jelaskan pada gambar di bawah ini. 

Gambar 1 Bagan keterkaitan Usaha Kerajinan Bambu 

Sumber : Penulis, 2020 
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Berdasarkan pada gambar 1. bahwa Backward Linkage (keterkaitan usaha 

yang terjadi dalam material bahan baku) yang terjadi di daerah penelitian adalah 

berupa pengusaha kerajinan bambu membutuhkan bahan baku yang berasal dari 

pengusaha penjual bambu. Kemudian pengusaha distributor juga membutuhkan hasil 

kerajinan bambu yang berasal dari pengusaha kerajinan bambu.. Sedangkan untuk 

pengusaha kerajinan bambu sendiri membutuhkan bahan baku berupa bambu yang 

berasal dari sekitar wilayah daerah penelitian. Kemudian untuk Forward Linkage 

(keterkaitan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen) yang terjadi di 

daerah penelitian adalah pengusaha perlengkapan yang menjual alat perlengkapan 

berupa jaring yang digunakan oleh pengusaha kerajinan bambu untuk melakukan 

proses produksi kerajinan bambu. Kemudian pengusaha kerajinan bambu juga 

menjual hasil produksi kerajinan bambu kepada pemilik usaha distributor untuk 

memasarkan hasil produksi kerajinan bambu ke pasar-pasar dan toko. Selanjutnya 

Sideways Linkage (keterkaitan yang dilakukan dengan jenis usaha yang sama) disini 

keterkaitan yang terjadi dengan usaha yang sama merujuk kepada petani budidaya 

ikan lele. Keterkaitan yang terjadi bukan berasal dari bahan baku, tenaga kerja, 

maupun pemasaran, melainkan adanya tukar informasi antar pengusaha kerajinan 

bambu mengenai harga jual produksi dan harga bambu sebagai bahan baku. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Karakteristik responden didaerah panelitian untuk responden yang berjenis kelamin 

perempuan lebih mendominasi yakni sebanyak 72,2% , umur para responden 100% 

berada di usia yang produktif dalam menjalankan suatu usahanya dan rata-rata 

berpendidikan tinggi yakni tingkat Sekolah Menengah Atas serta ada juga beberapa 

tingkat sarjana S1. Karakteristik usaha didaerah penelitian termasuk sumber modal 

awal yang digunakan oleh responden rata-rata berasal dari modal pribadi, jumlah  

modal awal paling banyak sebesar Rp 12.000.000, untuk bahan baku sebagian besar 
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responden berasal dari daerah  Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Ngariboyo, usia 

tenaga kerja rata-rata juga termasuk kedalam usia produktif dengan rata-rata usia 35 

tahun, sebagian tenaga kerja di daerah penelitian berpendidikan rendah yakni hanya 

lulusan Sekolah Menengah Pertama, dan mayoritas tenaga kerja berasal dari daerah 

penelitian, untuk wilayah pemasaran paling banyak menuju Surabaya. 

Keterkaitan usaha Industri secara Vertical. Keterkaitan modal antara industri 

yang dijalin dengan pengusaha  sejenis atau yang lainnya dijalin menunjukkan skala 

yang rendah, karena hampir semua pengusaha  menggunakan modal pribadi atau 

mandiri.Keterkaitan supply bahan baku antara industri   kerajinan bambu kuat 

hubungannya dengan luar daerah Kecamatan Magetan dari pada  berhubungan dalam 

Kecamatan  Magetan sendiri.Keterkaitan supply bahan baku juga antara industri 

yang dijalin dengan pengusaha sejenis tergantung kuantitas,jarak dan 

waktu.Keterkaitan  antara industri yang dijalin dengan pengusaha sejenis terkait 

pemasaran hasil produk lebih besar dilakukan secara mandiri dan dijual ke pedagang 

lain atau distributor dari pada dipasarkan bersama.Keterkaitan dengan wilayah 

pemasaran lebih kuat hubungannya dengan wilayah lain  dibanding wilayahnya 

sendiri. 

4.2 Saran 

Para responden pengusaha kerajinan bambu sebaiknya ini harap dipertahankan 

karena dapat menambah lapangan pekerejaan didaerah penelitian. 

Mengadakan pendekatan kepada pemerintah daerah setempat agar pemerintah 

mengenal lebih dekat usaha kerajinan bambu dan memberikan bantuan modal untuk 

kemajuan usaha kerajinan bambu, Desain atau model kerajinan bambu lebih 

diperbanyak. 

Pengusaha kerajinan bambu sebaiknya mengadakan kerja sama yang intens 

serta disertai dengan kesepakatan agar produk unggulan dapat tetap dipertahankan 

serta mengalami perkembangan. 
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