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ABSTRAK 

FADLINA HASTINI.Prospek Pengembangan Usaha Kerajinan Kain 

Tenun Gedogan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.Pembimbing 

Utama: Wuryantoro, dan Pembimbing Pendamping: Amiruddin. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pendapatan usaha 

kerajinan kain tenun gedogan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. 

(2) Prospek pengembangan usaha kerajinan kain tenun gedogan di Kecamatan 

Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. (3) Saluran pemasaran kerajinan kain tenun 

gedogan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. (4) Hambatan yang 

dihadapi pengrajin dalam menjalankan usahanya dan memasarkan produknya. 

Penentuan responden dilakukan secara Quota Sampling yaitu sebanyak 30 responden. 

Data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis pendapatan, analisis R/C ratio, 

dan analisis deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan 

yang diterima per bulannya oleh pengrajin tenun gedogan di Kecamatan Pringgasela 

Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar Rp 1.229.424 dengan nilai R/C ratio sebesar 

1,82. Hambatan yang dihadapi oleh pengrajin tenun gedogan di Kecamatan 

Pringgasela Kabupaten Lombok Timur yaitu kesulitan pemasaran (60,00%), modal 

(33,33%), memvariasikan motif (21,05%) dan bahan baku (6,67%). 

 

Kata Kunci: Industri, Tenun Gedogan, Pendapatan dan R/C Ratio. 
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ABSTRACT 

FADLINA HASTINI. Prospects ForDeveloping Gedogan Woven Fabric 

Business In Pringgasela Sub-District East Lombok Regency. Wuryantoro’s main 

guide and Amiruddin’s assistant mentor.  

The purpose of this study was to determine: (1) The income of the gedogan 

woven fabric business in Pringgasela sub-district East Lombok. (2) Prospects for 

developing gedogan woven fabric business in Pringgasela sub district East Lombok 

regency. (3) Marketing channel for gedogan woven fabricsin Pringgasela sub district 

East Lombok regency. (4) Obstacles faced by craftsmen in carrying out their business 

and marketing their products. Determination of respondents is done by Quota 

Sampling which is 30 respondents. The data obtained were analyzed using income 

analysis, R/C ratio analysis, and descriptive analysis. The results of this study 

indicate that the average income received per month by gedogan weaving craftsmen 

in pringgasela sub-district East Lombok regency is Rp 1.229.424 with an R/C ratio of 

1,82. Barriers faced by gedogan weaving craftsmen in Pringgasela sub-district East 

Lombok regency are marketing difficulties (60,00%), capital (33,33%), varying 

motives (21,05%), and raw materials (6,67%). 

 

Keywords: industry, gedogan weaving, income, and R/C ratio. 

*Student of Agribusiness Program, Faculty of Agriculture University of Mataram 

**Lecture of Faculty of Agriculture, University of Mataram 

 

PENDAHULUAN 

 
Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan sektor 

pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya.Hal ini 

menyebabkan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor 

pertanian.Kenyataan yang terjadi bahwa sebagian besar penggunaan lahan di wilayah 

Indonesia diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan hampir 50% dari total angkatan 

kerja masih menggantungkan nasibnya bekerja di sektor pertanian.  

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang masih diandalkan oleh 

Negara Indonesia karena sektor pertanian mampu memberikan pemulihan dalam 

mengatasi krisis yang sedang terjadi.Keadaan inilah yang menampakkan sektor 

pertanian sebagai salah satu sektor yang andal dan mempunyai potensi besar untuk 

berperan sebagai pemicu pemulihan ekonomi nasional.Hal ini terbukti bahwa di 
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tengah prahara krisis yang memporakporandakan perekonomian nasional, sektor ini 

masih memperlihatkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 0,26%. Sementara 

sektor-sektor lainnya, seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa 

memperlihatkan pertumbuhan yang negatif masing–masing sebesar -12%, -21,4%, 

dan -5,7% (Husodo dkk, 2004).  

Peran sektor pertanian yang merupakan dasar bagi kelangsungan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan solusi 

bagi bangsa Indonesia.Sektor pertanian memiliki 4 fungsi yang sangat fundamental 

bagi pembangunan suatu bangsa, yaitu: (1) mencukupi pangan dalam negeri; (2) 

penyediaan lapangan kerja dan berusaha; (3) penyediaan bahan baku untuk industri; 

dan (4) sebagai penghasil devisa bagi negara. 

Sektor pertanian mempunyai kaitan erat dengan sektor industri, khususnya 

bidang agroindustri.Inidikarenakan bahwa sektor industri membutuhkan pasokan 

bahan baku baik dari hasil pertanian maupun dari sektor lainnya.Pentingnya 

melakukan pengembangan sektor industri yang didukung oleh sektor pertanian guna 

meningkatkan produk-produk pertanian tersebut (Kartasapoetra, 1992 dalam Mahli, 

2014). 

Industri kerajinan tenun merupakan industri rumah tangga yang memiliki 

karakteristik tertentu seperti umumnya tempat tinggal dan tempat bekerja digabung 

menjadi satu sebagai tempat berusaha.Usaha tenun gedogan tradisional Sasakdi 

Kabupaten Lombok Timur merupakan usaha turun-temurun yang dikerjakan oleh 

kaum wanita, karena untuk menenun perlu ketelitian, keuletan dan ketekunan yang 

tinggi sehingga banyak wanita melakukan pekerjaan ini, adapun tenaga kerja laki-laki 

beberapa orang saja.Tenun gedogan itu sendiri merupakan warisan industri tradisional 

Lombok yang hingga kini masih coba dipertahankan oleh para generasi 

berikutnya.Dinamakan tenun gedogan, karena proses pembuatannya, tekhnik, 

peralatan dan perlengkapan yang masih sangat sederhana dan tradisional. 

Salah satu produk agroindusti kerajinan rumah tangga yang telah 

dikembangkan dan banyak menarik minat konsumen dalam dan luar negeri adalah 
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hasil kerajinan tenun gedogan.Pusat pengrajin kain tenun gedogan tradisional Sasak 

adalah di Kecamatan Pringgasela, lebih tepatnya diDesa Pringgasela dan Desa 

PringgaselaSelatan. Keberadaan kerajinan tenun tradisional gedogan Lombok sudah 

cukup lama sekitar tahun 1522 seiring lahirnya Desa Pringgasela. Desa ini dikenal 

menjadi salah satu obyek wisata oleh para wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara.Para wanita di Desa Pringgasela dan Pringgasela Selatan dengan 

pakaian adat Sasak selalu siap mendemonstrasikan keterampilan mereka dalam 

membuat kain tenun.Pembuatan kain tenun di Desa Pringgasela secara tradisional 

atau klasik, disamping untuk menjaga adat istiadat juga sebagai daya tarik 

parawisatawan. 

Pengrajin tenun gedogan tradisional Sasak di Desa Pringgasela 

memperoleh bahan baku dari pasar dan toko.Industri tenun gedogan tradisional Sasak 

menggunakan benang dan bunga kelapa, sebagai bahan baku. Bahan baku tersebut 

digunakan untuk membuat kain tenun, selendang, selimut, dan lain-lain, sedangkan 

manggar (bunga kelapa) untuk membuat aksesoris rumah tangga seperti: taplak meja, 

korden, lukisan, dan lain-lain.Kayu nangka, duku, kopi, mangga, manggis, biasa 

digunakan sebagai bahan pewarna alami selain itu bahan dari tumbuhan seperti: daun 

pace, daun palem, daun tarum, kunyit, daun mengkudu digunakan sebagai pewarna 

alami.Cirikhas tenunan dari Desa Pringgasela adalah tenun songket seperti tenun ragi 

sari menanti dan pucuk rebong. 

Tenunan yang memiliki ciri sangat khas ini, ternyata mengalami sejumlah 

kendala dalam pengembangannya, di saat hasil-hasil gedogan telah banyak 

diproduksi, tantangannya selain harus bersaing dengan tenun gedogan daerah lain 

adalah persaingan merebut pasar dan pengrajin sering kali kesulitan dalam 

memperoleh bahan baku yang berupa zat pewarna alami.Industri tenun gedogan 

tradisional Sasak dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan tenaga kerja yang 

memiliki keahlian khusus sementara sekarang di Desa Pringgasela minat dari generasi 

muda untuk menekuni tenun gedogan tradisonal Sasak mulai berkurang (Misbah 

2016).  Seiring perjalanan waktu dan pesatnya perkembangan zaman, tenun gedogan 
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tengah dihadapkan pada ketatnya persaingan internasional. Kenyataannya industri 

rumahan ini masih kesulitan dalam memasarkan kain tenunnya karena kurangnya 

daya beli wisatawan terhadap produk kerajinan tenun gedogan karena banyaknya 

tempat wisata yang lebih menarik perhatian wisatawan.Selain pasar kesulitan yang 

dihadapi terkait dengan memvariasikan motif oleh pengrajin.Hal ini mengakibatkan 

tidak kontinyunya penerimaan pendapatan dari usaha. 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Prospek Pengembangan Usaha Kerajinan Kain Tenun Gedogan 

di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur”. 

Tujuan dari peneitian ini adalah untuk : (1) mengetahui 

pendapatanusahakerajinan kain tenun gedogan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten 

Lombok Timur. (2) mengetahui prospek pengembanganusaha kerajinan kain tenun 

gedogan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. (3) mengetahui 

saluran pemasaran kerajinan kain tenun gedogan di Kecamatan Pringgasela 

Kabupaten Lombok Timur. (4) mengetahui hambatan yang dihadapi pengrajin dalam 

menjalankan usahanya dan memasarkan produknya. 

 

  METODELOGI PENELITIAN 

 

Metode yang diguankan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah pengrajin yang mengusahakan kerajinan tenun 

gedogan diKecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.Ditetapkan dua desa 

sebagai sampel yaitu Desa Pringgasela dan Pringgasela Selatan. Penentuan daerah 

penelitian dilakukan secara Purposive Sampling atau sengaja berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu.Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 

orang. Jumlah tersebut ditentukan dengan Quota Sampling.penentuan pengrajin 

respondentenun gedogan dilakukan dengan caraProporsional Random Sampling, 
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yaitu Desa Pringgasela sebanyak 19 responden dan Desa Pringgasela Selatan 

sebanyak 11 responden. 

Analisis Data  

Untuk mengetahui keuntungan pengrajin tenun gedogan di Kecamatan 

Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dianalisis denganmenggunakan analisis biaya 

dan pendapatan. Rumus sebgai brikut : 

I = TR – TC 

Keterangan : 

I   = Pendapatan (Income) 

TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

TC =  Total Cost (Total Biaya) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Prospek Pengembangan Usaha Kerajinan Kain Tenun Gedogan di 

Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur tahun 2018. 

Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi usaha kerajinan tenun, baik berupa biaya variabel maupun biaya tetap.  

Biaya variabel meliputi biaya bahan baku, biaya bahan penolong dan biaya tenaga 

kerja, sedangkan biaya tetap meliputi biaya penyusutan alat dan pajak tempat usaha. 

 

Biaya Variabel 

Biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya tergantung pada 

besar kecilnya produksi. Biaya variabel yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri 

atas biaya bahan baku, biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja. 
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Tabel 4.10 Rata-rata Biaya Produksi Usaha Kerajinan Tenun Gedogan Selama Satu 

Bulan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018. 

No. Uraian Nilai (Rp) Persentase (%) 

1. Biaya Variabel (Rp) 

  

 

a. Biaya Bahan Baku 449.909 30,99 

 

b. Biaya Bahan Penolong 83.862 5,61 

 

c. Biaya Tenaga Kerja 845.000 56,54 

 
Total Biaya Variabel (Rp) 1.378.771 92,25 

2. Biaya Tetap (Rp) 

  

 

a. Biaya Penyusutan Alat 93.674 6,46 

 

b. Biaya Pajak Tempat Usaha 22.000 1,52 

 

Total Biaya Tetap (Rp) 115.674 7,98 

Total Biaya Produksi (1+2) 1.494.445 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah 2018. 

 

Pada Tabel 4.10 diketahui bahwa rata-rata total biaya variabel untuk 

semua jenis produk sebesar Rp 1.378.771,- sedangkan total biaya tetap yakni sebesar 

Rp 115.674,- dengan total biaya proses produksi tenun gedogan sebesar 

Rp 1.494.445,- per bulan. 

 

Biaya Tetap 

Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada 

besar kecilnya produksi, dengan kata lain besar kecilnya biaya tidak mempengaruhi 

hasil produksi. Biaya tetap dalam penelitian ini adalah biaya penyusutan alat dan 

biaya pajak tempat usaha.  Biaya pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

PBB (pajak bumi dan bangunan) dimana PBB merupakan asumsi bahwa rumah 

tersebut merupakan satu unit usaha. 

Biaya tetap yang diperhitungkan dalam penelitian ini yaitu biaya yang 

meliputi biaya penyusutan alat dan pajak tempat usaha. 
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Tabel 4.14 Rata-rata Biaya Tetap pada Usaha Kerajinan Tenun Gedogan Selama Satu 

Bulan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018. 

No. Jenis Biaya Total Biaya (Rp) Persentase (%) 

1. Penyusutan Alat 93.674 80,99 

2. Pajak 22.000 19,01 

Jumlah 115.674 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah 2018.   

 

Pada Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa total biaya tetap untuk semua jenis 

produk yaitu Rp 115.674,- dimana biaya penyusutan alat lebih besar dari pada biaya 

pajak tempat usaha dengan nilai sebesar Rp 93.674,- dan biaya pajak tempat usaha 

sebesar Rp 22.000,- besarnya biaya penyusutan alat yang dikeluarkan oleh pengrajin 

tergantung dari jenis dan kuantitas alat yang dipakai serta lamanya umur alat tersebut. 

 

Analisis Produksi dan Pendapatan 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil kerajinan kain 

tenun gedogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengrajin memproduksi enam 

jenis kerajinan tenun yaitu kain sarung, sal, selendang, taplak meja, sorban haji dan 

sajadah. Jenis hasil produksi tenunan di Kecamatan Pringgasela mempunyai motif 

yang berbeda dengan hasil tenunan daerah lain. Meskipun benang yang digunakan 

dalam membuat berbagai jenis produk tersebut sama, namun pengrajin 

mengkombinasikan warna benang yang digunakan dalam membuat motif. Untuk 

lebih jelasnya rata-rata jumlah produksi usaha kerajinan tenun gedogan selama satu 

bulan dapat dilihat pada tabel 4.15. 

 

 

 

 

 



9 
 

Tabel 4.15 Rata-rata Jumlah Produksi Usaha Kerajinan Tenun Gedogan Selama Satu 

Bulan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018.  

No. Jenis Produk ∑ Responden Produksi Rata-rata Per Bulan 

(Unit) 

1. Kain Sarung 30 1,30 

2. Sal 11 5,55 

3. Selendang 19 4,68 

4. Taplak Meja 4 5,00 

5. Sorban Haji 1 2,00 

6. Sajadah 8 3,13 

Sumber : Data Primer Diolah 2018. 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa seluruh responden memproduksi 

kain sarung sebanyak 30 orang karena produk kain sarung merupakan produk yang 

banyak diminati oleh masyarakat dan proses pembuatannya yang mudah meskipun 

terbilang lama untuk menyelesaikannya. Untuk responden yang memproduksi sal 

sebanyak 11 orang dikarenakan waktu yang digunakan dalam menenun kain sal relatif 

lebih cepat dari pada kain sarung yaitu sekitar 4 hari untuk satu kain sal dan 

tergantung dari pengrajin itu sendiri. Untuk responden yang memproduksi selendang 

sebanyak 19 orang karena waktu pengerjaannya relatif sangat cepat yaitu sekitar 3 

hari untuk satu selendang. Sedangkan taplak meja sebanyak 4 orang dan sorban haji 

sebanyak 1 orang, sedikitnya yang memproduksi taplak meja dan sorban haji karena 

proses pembuatan yang rumit dan kurangnya minat dari masyarakat untuk 

memproduksi kain tersebut. Untuk responden yang memproduksi sajadah sebanyak 8 

orang. Untuk hasil produksi rata-rata per bulan diperoleh dengan cara yaitu total 

produksi di bagi dengan seluruh responden.  

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih 

yang diperoleh dari sisa pengurangan nilai produksi (penerimaan) dengan total biaya 

produksi yang dikeluarkan oleh pengrajin. Pendapatan pengrajin tenun gedogan dapat 

dilihat pada Tabel 4.16. 



10 
 

Tabel 4.16 Rata-rata Nilai Produksi, Biaya Produksi dan Pendapatan Per Bulan 

Pengrajin Tenun Gedogan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2018. 

No. Uraian Nilai (Rp) 

1. Produksi 7,87 

2. Nilai Produksi 2.723.869 

3. Total Biaya Produksi 1.494.445 

4. Pendapatan 1.229.424 

Sumber : Data Primer Diolah 2018. 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 bahwa rata-rataproduksi untuk semua produk 

sebesar 7,87,- rata-rata nilai produksi sebesar Rp 2.723.869,- dan total biaya produksi 

sebesar Rp 1.494.445,- sehingga pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 1.229.424,- 

per bulan pada semua jenis produk. Rata-rata pendapatan yang diperoleh di 

Kecamatan Pringgasela lebih tinggi dari pada pendapatan pengrajin tenun gedogan di 

Kecamatan Raba Kota Bima. Hasil penelitian Wahyuni (2009) menunjukkan rata-rata 

pendapatan usaha kerajinan tenun gedogan di Kota Bima dalam satu bulan sebesar Rp 

958.131,- dengan R/C Ratio sebesar 1,74. 

 

Prospek Usaha Kerajinan Tenun Gedogan di Kecamatan Pringgasela 

Kabupaten Lombok Timur 

Untuk mengetahui kelayakan usaha kerajinan tenun gedogan di 

Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur digunakan rumus R/C ratio yaitu 

total penerimaan (TR) yang diperoleh dari usaha tenun dibagi dengan total 

pengeluaran (TC) yang digunakan dalam usaha tenun.Jika R/C ratio lebih besar dari 

1, maka usaha tenun dikatakan efisien dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya nilai R/C 

Ratio pada usaha kerajinan tenun gedogan dapat dilihat pada Tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 R/C Ratio Selama Satu Bulan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2018. 

No. Uraian (Rp) Total  

1. Penerimaan (Rp) 2.723.869 

2. Biaya Produksi (Rp) 1.494.445 

3. R/C Ratio 1,82 

Sumber : Data Primer Diolah 2018. 

 

Berdasarkan Tabel 4.18 bahwa penerimaan sebesar Rp 2.723.869,- dan 

biaya produksi sebesar Rp 1.494.445,- per bulan. Dengan nilaiR/C Ratio yaitu 1,82 

yang artinya setiap Rp 1000 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan 

sebesar Rp 1.820,- dengan keuntungan sebesar Rp 820,- Hal ini berarti bahwa usaha 

kerajinan tenun gedogan di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur efisien 

atau layak diusahakan karena dilihat dari nilai R/C Ratio > 1. 

Untuk mengetahui prospek pengembangan usaha kain tenun gedogan 

dilihat dari pendapatan dan R/C Ratio. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa rata-

rata pendapatan kerajinan tenun gedogan yaitu Rp 1.229.424,- per bulan. Sedangkan 

nilai dari R/C Ratio yaitu 1,82. Dilihat dari nilai penerimaan sebesar Rp 2.723.869,-  

dan pengeluaran sebesar Rp 1.494.445,- serta R/C Ratio > 1 maka prospek usaha 

kerajinan tenun gedogan baik untuk dikembangkan. Selain itu prospek usaha kain 

tenun gedogan didukung pula oleh ketersediaan bahan baku yang cukup karena 

pengrajinsendiri bisa langsung membelinya di pasar atau toko-toko terdekat dan 

dilihat juga dari alat yang digunakan masih sederhana (tradisional) yang terbuat dari 

balok-balok kayu yang dirakit sedemikian rupa. Minat dari masyarakat (Usia >40 

tahun) untuk menekuni usaha kerajinan tenun gedogan tergolong tinggi dilihat dari 

produksi pengrajin yang tidak hanya memproduksi satu produk melainkan tiga 

sampai empat produk yang dihasilkan dalam waktu satu bulan karena usaha tenun 

gedogan merupakan usaha turun temurun dan sebagian besar dikerjakan oleh kaum 

wanita. Perkembangan usaha kerajinan tenun gedogan di Kecamatan Pringgasela 
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Kabupaten Lombok Timur mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari bertambahnya 

jumlah Artshop (toko kerajinan) yang khusus menjual hasil kerajinan tenun. 

 

Saluran Pemasaran Usaha Kerajinan Tenun Gedogan di Kecamatan 

Pringgasela Kabupaten Lombok Timur 

Saluran pemasaran merupakan rantai pemasaran yang melibatkan 

lembaga-lembaga pemasaran dalam proses pemindahan barang dari produsen ke 

konsumen.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat dua saluran pemasaran yang 

dilakukan oleh pengrajin tenun gedogan.  

Tabel 4.18 Saluran Pemasaran Usaha Kerajinan Kain Tenun Gedogan di Kecamatan 

Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. 

No. Saluran Pemasaran ∑ Responden Persentase (%) 

1. Pengrajin-Konsumen Akhir 21 65,62 

2. Pengrajin-Pengecer-Konsumen Akhir 11 34,37 

Jumlah 32 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah 2018. 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa pengrajin tenun menjual hasil 

produksinya dalam dua saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran pertama, 

pengrajin kerajinan tenun menjual hasil produksinya langsung ke konsumen akhir 

sebanyak 21 orang (65,62%), saluran pemasaran kedua 11 orang (34,37%) dan 2 

orang (6,25%) menjual hasil produksinya melalui saluran pertama dan kedua. Dimana 

saluran terbanyak yang digunakan pengrajin yaitu pada saluran pertama karena 

semakin pendeknya saluran maka semakin banyak keuntungan atau pendapatan yang 

didapatkan lebih banyak dari pada jumlah saluran yang lebih panjang keuntungan 

yang didapatkan pengrajin lebih sedikit. Pada saluran pertama pengrajin bisa saling 

tawar menawar masalah harga dan tidak perlu menunggu waktu lama untuk 

melakukan produksi kembalidibandingkan dengan menjual ke artshop butuh waktu 

lama untuk menunggu produk terjual dan harga yang tidak sesuai. Pengrajin yang 
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melalui saluran pemasaran dua sebanyak 11 orang karena pengecer pasti akan 

menjual lebih mahal ke konsumen akhir sehinga keuntungan yang didapatkan 

pengrajin lebih sedikit dan pengecer telah menetapkan produk yang akan di beli. Dan 

2 orang (6,25%) yang menjual hasil produksinya melalui saluran pertama dan kedua. 

 

Hambatan Pengrajin Usaha Kerajinan Tenun Gedogan 

Usaha kerajinan tenun gedogan tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam 

kegiatan suatu usaha pasti akan menemukan beberapa masalah atau hambatan dalam 

mengembangkan usaha. Dimana masalah atau hambatan tersebut akan mempengaruhi 

proses produksi dan tidak kontinyunya penerimaan pendapatan. Jenis hambatan yang 

dihadapi pengrajin tenun gedogan dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Jenis Hambatan yang dihadapi oleh Pengrajin Tenun Gedogan di 

Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur 

No. Jenis Hambatan ∑ Responden Persentase (%) 

1. Bahan Baku 2 5,26 

2. Modal 10 26,31 

3. Pemasaran 18 47,36 

4. Variasi Motif 8 21,05 

Jumlah 38 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah 2018. 

 

Dari Tabel 4.19 diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi pengrajin 

paling banyak adalah di pemasaran yaitu 18 orang karena untuk memasarkan suatu 

produk agar laku terjual, pengrajin harus menunggu pada kisaran waktu satu minggu 

sehingga para pengrajin sulit untuk melakukan produksi kembali. Selain pasar 

kesulitan yang dihadapi terkait dengan memvariasikan motif oleh pengrajin sebanyak 

8 orang. Hambatan lain yang dihadapi adalah modal sebanyak 10 orang karena modal 

merupakan masalah utama dalam melakukan proses produksi dimana modal yang 

dipakai pengrajin berasal dari pendapatan yang diterima dari hasil produksi dan untuk 

memenuhi kebtuhan sehari-hari biasanya pengrajin memakai modal dari hasil 
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produksi tersebut sehingga berdampak pada ketersediaan modal atau biaya untuk 

produksi berikutnya.  

Pengrajin tenun gedogan memperoleh bahan baku dari pasar dan toko. 

Beberapa bahan baku juga berasal dari tumbuhan yaitu kulit kayu banten, serabut 

kelapa dan daun ketapang sehingga pengrajin sering kali kesulitan dalam memperoleh 

bahan baku tumbuhan berupa zat pewarna alami karena tempatnya  yang sulit untuk 

dijangkau sehingga pengrajin lebih banyak menggunakan bahan baku dari benang 

tanpa zat pewarna. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Rata-rata pendapatan yang diterima oleh pengrajin tenun gedogan di Kecamatan 

Pringgasela Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar Rp1.229.424,-per bulan. 

2. Prospek pengembangan usaha kerajinan tenun gedogan di Kecamatan Pringgasela 

memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Hal ini dilihat dari nilai R/C 

sebesar 1,82 yang berarti usaha kerajinan kain tenun gedogan layak untuk 

diusahakan. 

3. Ada dua saluran pemasaran yang ditempuh oleh pengrajin dalam memasarkan 

produknya yaitu saluran satu pengrajin langsung menjual produknya ke konsumen 

akhir dan saluran kedua pengrajin melalui pedagang pengecer kemudian ke 

konsumen akhir. 

4. Hambatan yang dihadapi oleh pengrajin yaitu kesulitan pemasaran (60,00%), 

modal (33,33%) memvariasikan motif (21,05%) dan bahan baku (6,67%) 

khususnya zat pewarna alami dari tumbuhan. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM agar 

memberikan bantuan pinjaman modal dengan prosedur sederhana terutama untuk 

pembiayaan sarana produksi. 

2. Sangat diperlukan perhatian dari pemerintah atau Dinas terkait guna memberikan 

pelatihan dan pembentukan kelompok supaya pengrajin lebih terampil dan kreatif 

dalam mengembangkan usaha kedepannya. 

3. Diharapkan kepada pengrajin tidak hanya tergantung kepada arthsop untuk 

menjual produknya tetapi mencari alternatif lain seperti memasarkan hasil 

produknya melalui media-media sosial. 
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