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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pendapatan dari 

pengrajin tenun di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. (2) Untuk 

mengetahui total pendapatan rumahtangga pengrajin tenun di Kecamatan Moyo 

Hilir Kabupaten Sumbawa (3) Untuk mengetahui kontribusi pengrajin tenun 

terhadap pendapatan rumahtangga petani di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten 

Sumbawa. (4) Untuk mengetahui masalah dan hambatan yang dihadapi pengrajin 

tenun di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rata-rata pendapatan dari usaha 

kerajinan tenun Rp 10.225.585 per tahun (2) Rata-rata total pendapatan 

rumahtangga petani di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebesat Rp 

34.315.227 per tahun. Rata-rata pendapatan dari usaha kerajinan tenun Rp 

10.225.585 per tahun. Rata-rata pendapatan dari usahatani Rp 17.678.442 per 

tahun, dan pendapatan dari non usahatani selain kerajinan tenun dengan rata-rata 

sebesar Rp 6.411.200 per tahun. (3) Kontribusi atau sumbangan usaha kerajinan 

tenun terhadap pendapatan rumahtangga petani di Kecamatan Moyo Hilir 

Kabupaten Sumbawa sebesar 29,80%. (4) Masalah dan hambatan yang dihadapi 

oleh rumahtangga petani di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yaitu 

harga bahan baku yang sering naik, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah 

benang dan hambatan yang dialami yaitu masih ada responden yang belum bisa 

memasangkan benang ke masing-masing peralatan usaha kerajinan tenun 

sekaligus pembuatan motif. 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Pendapatan, Kontribusi Pengrajin Tenun, Masalah dan Hambatan. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to: (1) Knowing the income of weaving craftsmen in 

Moyo Hilir District, Sumbawa Regency. (2) Knowing income of weaving 

craftsmen’s household in Moyo Hilir District, Sumbawa Regency. (3) Knowing 

the craftsmen’s contribution for farmers’ household income in Moyo Hilir 

District, Sumbawa Regency. (4) Knowing the constraints of weaving craftsmen in 

Moyo Hilir District, Sumbawa Regency. 

The result showed that: (1) The average of weaving craft business is Rp. 

10.225.585 in a year. The average of farmers’ household income in Moyo Hilir 

District, Sumbawa Regency is Rp.34.315.227 in a year.  (2) The average income 

from weaving crafts is Rp.10.225.585 in a year. The average income from farming 

is Rp. 17.678.442 in a year. While non-farm income with an average of Rp. 

6.411.200 in a year. (3) The contribution of weaving craft business activities for 

farmers’ household income in Moyo Hilir District, Sumbawa Regency is 29,80%. 

(4) The constraints faced by the farmers’ household in Moyo Hilir District, 

Sumbawa Regency is prices of raw materials often rise, in this study intended is a 

thread. Some respondents still unable to operate looms and make motifs. 

Keywords: income, contribution of weaving craftsmen, constraints. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki sektor yang berperan penting dalam perekonomian 

nasional yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam 

perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan pertanian 

yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi 

kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, 

meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan 

kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesempatan kerja, dan mendorong 

pemerataan kesempatan berusaha (Soekartawi, 2005). 

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peranan sektor 

industri. Industri dalam perekonomian Indonesia semakin besar dan penting dari 

tahun ke tahun. Kontribusi sektor industri semakin meningkat. Peranan sektor 

industri sangat mempengaruhi keseimbangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
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Perkembangan di bidang industri sebagai bagian dari usaha pembangunan 

ekonomi jangka panjang untuk menciptakan struktur perekonomian yang lebih 

kokoh dan seimbang. Pembangunan jangka panjang selanjutnya menghadapi 

tantangan yang lebih kompleks, membutuhkan kesiapan yang lebih tangguh dalam 

berkompetisi di segala bidang. Pengembangan struktur khususnya industri kecil 

yang berkembang saat ini adalah kerajinan tenun (Suriani, 2012). 

Kerajinan tenun merupakan salah satu sumber pendapatan bagi petani di 

Kecamatan Moyo Hilir. Selain melakukan kegiatan usaha kerajinan tenun, sumber 

pendapatan para petani berasal dari kegiatan usahatani dengan cara mengolah 

lahan pertanian. Selain dari kegiatan non usahatani kerajinan tenun, kegiatan non 

usahatani yang lain dari para petani di Kecamatan Moyo Hilir untuk memperoleh 

tambahan pendapatan dapat bersumber dari tukang ojek, berdagang, buruh 

bangunan, dan lain-lain.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap usaha pengrajin tenun di Kecamatan Moyo Hilir 

Kabupaten Sumbawa. Dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh jawaban 

dari permasalahan tentang usaha pengrajin tenun apakah dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan rumahtangga petani. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pendapatan dari pengrajin 

tenun di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. (2) Untuk mengetahui total 

pendapatan rumahtangga pengrajin tenun di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten 

Sumbawa (3) Untuk mengetahui kontribusi pengrajin tenun terhadap pendapatan 

rumahtangga petani di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. (4) Untuk 

mengetahui masalah dan hambatan yang dihadapi pengrajin tenun di Kecamatan 

Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Unit Analisis 

Dalam penelitian ini, unit yang dianalisis adalah rumahtangga petani 

pengrajin tenun di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. 

Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan Daerah Sampel 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten 

Sumbawa yang merupakan sentra pengrajin tenun. Penentuan daerah sampel 

penelitian ditetapkan dengan metode “Purposive Sampling”. 

Penentuan Responden 

Penentuan jumlah responden dilakukan dengan menggunakan metode 

“Quota Sampling”. Cara pengambilan sampel untuk penentuan responden pada 

setiap jenis produksi menggunakan “Proportional Random Sampling” kemudian 

dilakukan dengan “Simple Random Sampling”, kecuali untuk produksi E 

menggunakan “Quota Sampling”. 

Teknik Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survei. 

Analisis Data 

Pendapatan Pengrajin Tenun 

Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh produsen dapat dianalisis 

dengan analisis biaya dan pendapatan yang dihitung dengan rumus sebagai berikut 

(Soekartawi, 1995). 
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Keterangan: 

 = Pendapatan yang diterima dari usaha pengrajin tenun (Rp). 

 = Total penerimaan yang diterima dari usaha pengrajin tenun (Rp). 

 = Biaya total (Rp). 

 

Pendapatan Usahatani 

 

 

Keterangan: 

 = Pendapatan yang diterima dari kegiatan usahatani (Rp). 

 = Total penerimaan yang diterima dari kegiatan usahatani (Rp). 

 = Biaya total (Rp). 

 

Pendapatan Non Usahatani 

Keterangan: 

 = Pendapatan yang diterima dari luar kegiatan usahatani (Rp). 

 = Total penerimaan yang diterima dari luar kegiatan usahatani (Rp). 

 = Biaya total (Rp). 

 

Pendapatan Total Rumahtangga 

Untuk mengetahui total pendapatan rumahtangga petani digunakan rumus 

sebagai berikut:  

Keterangan: 

PT = Pendapatan total rumahtangga (Rp). 

 = Pendapatan yang diterima dari usaha pengrajin tenun (Rp). 

 = Pendapatan yang diterima dari kegiatan usahatani (Rp). 

 = Pendapatan yang diterima dari luar kegiatan usahatani (Rp). 

 

Kontribusi Pendapatan 

Menurut Dajan (1973 cit. Hartina, 2017) untuk mengetahui besarnya 

sumbangan usaha pengrajin tenun dihitung dengan rumus: 
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Keterangan: 

K  = Persentase kontribusi pendapatan usaha pengrajin tenun terhadap                         

     pendapatan rumahtangga petani (%). 

P1      =  Pendapatan dari usaha pengrajin tenun (Rp). 

PT      =  Total pendapatan rumahtangga petani (Rp). 
 

Masalah-masalah yang Dihadapi Rumahtangga Petani Pengrajin Tenun 

 Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi rumahtangga petani 

dalam usaha memproduksi tenun dilakukan inventarisasi terhadap masalah yang 

timbul selama proses kegiatan, selanjutnya dianalisa menggunakan analisa 

deskriptif. Misalnya ketersediaan bahan baku, proses produksi, pemasaran, dan 

lain-lain. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Tabel 4.5. Karakteristik Responden 

 
No Uraian Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Kisaran umur responden (th) 

a. 29 - 64 
b. ≥ 65 

 

29 
1 

 

96,67 
3,33 

Jumlah 30 100 

2 Tingkat pendidikan 

a. Tidak tamat sekolah dasar 

b. Tamat sekolah dasar 
c. Tamat sekolah menengah pertama 

d. Tamat sekolah menengah atas 

 

1 

13 
8 

8 

 

3,33 

43,33 
26,67 

26,67 

Jumlah 30 100 

3 Jumlah tanggungan keluarga (orang) 

a. 0 
b. 1 – 2 

c. 3 – 4 

d. ≥ 5 

 

2 
7 

19 

2 

 

6,67 
23,33 

63,33 

6,67 

Jumlah 30 100 

4 Pengalaman berusaha (tahun) 

a. 1 – 15 
b. 16 – 30 

c.  ≥ 31 

 

16 
11 

3 

 

53,33 
36,67 

10 

Jumlah 30 100 

5 Jenis kelamin 

a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 

0 
30 

 

0 
100 

Jumlah 30 100 

6 Total luas lahan pertanian (ha) 

a. < 0,50 

b. 0,50 – 2,00 
c.  > 2,00 

 

12 

9 
9 

 

40 

30 
30 

Jumlah 30 100 

7 Status Lahan 
a. Milik sendiri 

b. Sewa 

 
30 

0 

 
100 

0 

Jumlah 30 100 

8 Jenis produksi 

a. Kere' alang, songket, dan  tenun ikat 
b. Kere' alang dan songket 

c. Sapu' 

d. Kere' alang, songket, dan sapu' 
e. Tenun ikat 

 

1 
22 

1 

5 
1 

 

3,33 
73,33 

3,33 

16,68 
3,33 

Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.5 umur responden pengrajin tenun yaitu pada kisaran 

29-64 tahun sebanyak 29 orang atau sebesar 96,67% dan hanya ada 1 orang 
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responden atau sebesar 3,33% yang usianya ≥65 tahun. Tingkat pendidikan formal 

responden pengrajin tenun di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa pada 

penelitian ini masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah 

responden yang tamat sekolah dasar sebanyak 13 orang atau 43,33% dari 30 

responden pengrajin tenun yang berada di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten 

Sumbawa. Sedangkan responden yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 1 orang 

atau 3,33%, responden yang tamat sekolah menengah pertama sebanyak 8 orang 

atau 26,67%, dan responden yang tamat sekolah menengah atas sebanyak 8 orang 

atau 26,67%. Jumlah tanggungan keluarga terbanyak terdapat pada kisaran 3-4 

orang sebanyak 19 orang atau 63,33%. Kemudian jumlah tanggungan keluarga 

terbanyak selanjutnya terdapat pada kisaran 1-2 orang sebanyak 7 orang atau 

23,33%. Kemudian jumlah tanggungan keluarga pada kisaran ≥5 sebanyak 2 

orang atau 6,67%, dan jumlah responden tanpa adanya tanggungan keluarga 

sebanyak 2 orang atau 6,67%. Pengalaman berusaha responden pengrajin tenun 

cukup lama. Pada kisaran antara 1-15 tahun dengan jumlah responden 16 orang 

atau 53,33%. Kemudian kisaran 16-30 tahun dengan jumlah responden 11 orang 

atau 36,67%, sedangkan pada pengalaman berusaha ≥31 tahun dengan jumlah 

responden pengrajin tenun sebanyak 3 orang atau 10%. Luas lahan pertanian yang 

digunakan untuk berusahatani yang berada <0,50 hektar dengan jumlah responden 

12 orang atau 40%. Pada kisaran 0,50-2,00 hektar dengan jumlah responden 9 

orang atau 30%, dan luas lahan pertanian yang berada >2,00 hektar dengan jumlah 

responden 9 orang atau 30%. Responden pengrajin tenun semuanya berjenis 

kelamin perempuan. Jumlah responden pengrajin tenun pada penelitian ini 

sebanyak 30 orang atau 100%. Status lahan responden pengrajin tenun merupakan 

milik sendiri dengan jumlah responden 30 orang atau 100%. Produksi jenis (kere' 

alang, songket, dan  tenun ikat) sebanyak 1 orang atau 3,33%. Kemudian yang 

memproduksi jenis (kere' alang dan songket) sebanyak 22 orang atau 73,33%, 

yang memproduksi (sapu’) 1 orang atau 3,33%, yang memproduksi (kere' alang, 

songket, dan sapu') sebanyak 5 orang atau 16,68% dan yang memproduksi jenis 

(tenun ikat) 1 orang atau 3,33%. Jenis produksi terbanyak dari 30 orang responden 

yaitu memproduksi jenis kere’ alang dan songket sebanyak 22 orang. 
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Pendapatan Rumahtangga Petani 

Rata-Rata Biaya dan Pendapatan Rumahtangga Petani Dari Usaha 

Kerajinan Tenun. 

Tabel 4.6. Rata-Rata Biaya dan Pendapatan Rumahtangga Petani Dari Usaha   

Kerajinan Tenun. 

 
No 

 

Uraian 
Fisik Nilai 

Per proses 

semua jenis 

(unit) 

Per tahun 

semua jenis 

(unit) 

Per proses 

semua jenis 

(Rp) 

Per tahun 

semua jenis 

(Rp) 
1 - Produksi A (29 hari/proses) 

- Produksi B (12 hari/proses) 

- Produksi C (1 hari/proses) 

- Produksi D (1 hari/proses) 

0.93 

0.93 

1.07 

  0.07 

8.07 

8.07 

5.60 

   1.00 

  

Jumlah  3.00 22.74   
- Harga A (Rp 1.020.000/unit) 

- Harga B (Rp 473.333/unit) 

- Harga C (Rp 86.667/unit) 

- Harga D (Rp 40.000/unit) 

    

2 Nilai produksi   1.973.333 14.300.000 

Intensitas produksi (kali)  18.13   
3 Biaya produksi     

Biaya  variabel 

a. Biaya bahan baku  

b. Biaya transportasi  

 c. Biaya tenaga kerja 

   

166.900 

1.667 

40.167 

 
3.247.067 

34.667 

773.333 
Jumlah   208.734 4.055.067 

Biaya tetap 

a. Biaya penyusutan alat 
    

19.348 

Jumlah    19.348 

4 Pendapatan   1.764.600 10.225.585 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Produksi kerajinan tenun yang dihasilkan oleh responden pada penelitian 

ini ada 4 jenis produksi. Produksi A (kere’ alang), produksi B (songket), produksi 

C (Sapu’), dan produksi D (tenun ikat). Lama produksi kere’ alang untuk rata-rata 

responden yaitu 29 hari per proses produksi. Sedangkan untuk memproduksi 

songket dengan rata-rata responden yaitu 12 hari per proses produksi, untuk 

memproduksi sapu’ dengan rata-rata satu hari per proses produksi. Setiap satu kali 

produksi sapu’ dapat menghasilkan 4, 5, sampai 6 unit sapu’ sesuai ukuran yang 

biasa diproduksi oleh pengrajin. Sedangkan untuk memproduksi tenun ikat rata-

rata responden yaitu satu hari per proses produksi. Berdasarkan tabel 4.6. harga 

kere’ alang untuk rata-rata responden Rp 1.020.000 per unit, songket dengan rata-
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rata Rp.473.333 per unit, untuk sapu’ dengan rata-rata Rp 86.667 per unit, dan 

untuk jenis produksi tenun ikat dengan rata-rata Rp 40.000 per unit. Nilai 

produksi per proses untuk semua jenis produksi untuk rata-rata responden sebesar 

Rp 1.973.333. Sedangkan untuk nilai produksi per tahun untuk semua jenis 

produksi untuk rata-rata responden sebesar Rp 14.300.000. Adapun jumlah 

intensitas produksi keseluruhan jenis tenun dengan rata-rata 18,13 kali produksi 

per tahun. Berdasarkan hasil penelitian, biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk 

memproduksi kain tenun per proses produksi untuk rata-rata responden sebesar 

Rp 166.900. Sedangkan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi 

kain tenun per tahun untuk rata-rata responden sebesar Rp 3.247.067. Biaya 

transportasi yang dikeluarkan oleh responden pengrajin tenun untuk membeli 

bahan baku untuk rata-rata responden sebesar Rp 1.667 per proses produksi. 

Sedangkan biaya transportasi yang harus dikeluarkan per tahun untuk rata-rata 

responden sebesar Rp 34.667. Kemudian biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh 

responden pengrajin tenun sebelum melakukan aktivitas menenun per proses 

produksi untuk rata-rata responden sebesar Rp 40.167. Sedangkan biaya tenaga 

kerja per tahun yang harus dikeluarkan untuk rata-rata responden sebesar Rp 

773.333. Biaya penyusutan alat untuk responden kerajinan tenun di Kecamatan 

Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa untuk rata- rata responden sebesar Rp 19.348 

per tahun. Pendapatan yang diperoleh oleh pengrajin tenun dalam satu kali proses 

produksi untuk rata-rata responden sebesar Rp 1.764.600. Sedangkan pendapatan 

per tahun yang didapat untuk rata-rata responden sebesar Rp 10.225.585. 
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Rata-Rata Biaya dan Pendapatan Rumahtangga Petani Dari Usahatani 

Tabel 4.7. Rata-Rata Biaya dan Pendapatan Rumahtangga Petani Dari Usahatani   

      Tahun 2017 

 

No 

 

Uraian 

Nilai 

Rata-rata 

(Rp)/tahun 

1 Nilai produksi usahatani (Rp) 

- Nilai produksi sawah MT 1 (padi) (Rp) 

- Nilai produksi sawah MT 2 (padi, jagung, kacang hijau) (Rp) 
- Nilai produksi ladang (padi, kacang hijau) (Rp) 

10.138.000 

7.707.167 
512.500 

♦ Total nilai produksi usahatani (Rp) 18.357.667 

2 Biaya produksi usahatani (Rp) 

a. Biaya variable 

- Biaya sarana produksi sawah MT 1 (padi) (Rp) 
- Biaya sarana produksi sawah MT 2 (padi, jagung, kacang hijau) (Rp) 
- Biaya sarana ladang (padi, kacang hijau)(Rp) 

936.033 
764.167 

25.000 

• Total biaya sarana produksi (Rp) 1.725.200 

- Biaya tenaga kerja sawah MT 1 (padi) (Rp) 

- Biaya tenaga kerja sawah MT 2 (padi, jagung, kacang hijau) (Rp) 
- Biaya tenaga kerja ladang (padi, kacang hijau) (Rp) 

1.927.000 

1.397.067 
4.000 

• Total Biaya tenaga kerja (Rp) 3.328.067 

Jumlah biaya variabel (Rp) 5.053.267 

b. Biaya tetap 

- Biaya penyusutan alat pertanian (Rp) 

  - Total biaya pajak (Rp) 
- Iuran pengairan MT 1 dan MT 2 (Rp) 

154.625 

53.833 
84.167 

Jumlah biaya tetap (Rp) 292.625 

♦ Total biaya produksi usahatani (Rp) 5.345.892 

3 Pendapatan usahatani (Rp) 

• Bersumber dari pertanian (padi, jagung, kacang hijau) (Rp) 
• Bersumber dari ternak (sapi) (Rp) 

13.011.775 
4.666.667 

♦ Total pendapatan usahatani (Rp) 17.678.442 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Jumlah nilai produksi usahatani pada penelitian ini bersumber dari sawah 

dan ladang dengan total rata-rata responden sebesar Rp 18.357.667 dalam satu 

tahun. Rincian nilai produksi dari sawah untuk musim tanam satu dengan rata-rata 

sebesar Rp 10.138.000. Musim tanam dua bersumber dari sawah dengan nilai 

produksi untuk rata-rata responden sebesar Rp 7.707.167. Sedangkan nilai 

produksi yang bersumber dari ladang dengan rata-rata sebesar Rp 512.500. Total 

biaya variabel yang dikeluarkan  per tahun dengan rata-rata sebesar Rp 5.053.267. 

Rincian untuk biaya sarana produksi pada musim tanam satu dari sawah dengan 
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rata-rata Rp 936.033. Musim tanam dua  dari sawah dengan rata-rata sebesar Rp 

764.167. Sedangkan, biaya sarana produksi dari ladang dengan rata-rata sebesar 

Rp 25.000. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani untuk melakukan 

aktivitas usahatani dari sawah dan ladang dengan rata-rata sebesar Rp 3.328.067 

per tahun. Adapun rincian untuk biaya tenaga kerja sawah pada musim tanam satu 

dengan rata-rata sebesar Rp 1.927.000. Biaya tenaga kerja sawah untuk musim 

tanam dua dengan rata-rata sebesar Rp 1.397.067. Sedangkan biaya tenaga kerja 

dari ladang dengan rata-rata Rp 4.000. Pengeluaran biaya penyusutan peralatan 

pertanian per tahun dengan rata-rata sebesar Rp 154.625. Biaya penyusutan 

peralatan terbesar yaitu pada traktor. Sedangkan total biaya pajak tanah dari 

sawah, ladang, dan kebun per tahun dengan rata-rata sebesar Rp 53.833. Biaya 

iuran pengairan per tahun dari sawah untuk musim tanam satu dan musim tanam 

dua dengan rata-rata Rp 84.167. Total biaya tetap yang dikeluarkan oleh 

responden dalam menjalankan aktivitas usahatani per tahun dengan rata-rata 

sebesar Rp 292.625. Total pendapatan usahatani terdiri dari dua sumber yaitu 

bersumber dari pertanian yang terdiri atas sawah dan ladang serta yang bersumber 

dari peternakan. Pendapatan total usahatani per tahun dengan rata-rata Rp 

17.678.442. Pendapatan bersumber dari pertanian dengan rata-rata Rp 13.011.775 

per tahun. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari peternakan per tahun 

dengan rata-rata sebesar Rp 4.666.667. 

 

Pendapatan Rumahtangga Petani dari Non Usahatani 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam kegiatan non usahatani selain 

kerajinan tenun para rumahtangga petani diantaranya pegawai negeri sipil satu 

orang, guru sekolah dasar satu orang, guru madrasah tsanawiyah dua orang, 

pegawai tata usaha satu orang, pegawai swasta satu orang, guru MAN satu orang, 

dan pegawai koperasi satu orang. Pendapatan yang diperoleh oleh rumahtangga 

petani pengrajin tenun yang bekerja di luar usahatani (non kerajinan tenun) per 

tahun dengan rata-rata sebesar Rp 6.411.200. 
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Rata-Rata Kontribusi Usaha Kerajinan Tenun 

Tabel 4.8. Rata-Rata Kontribusi Kegiatan Usaha Kerajinan Tenun Terhadap 

Pendapatan Rumahtangga Petani di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2017.  

No Sumber 

pendapatan 

Pendapatan 

(Rp/tahun) 

Kontribusi 

(%) 

 

1 Kerajinan tenun 10.225.585 29,80 

2 Usahatani 17.678.442 51,52 

3 Non usahatani 6.411.200 18,68 

Jumlah 34.315.227 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Kontribusi kerajinan tenun terhadap pendapatan rumahtangga petani di 

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebesar 29,80%. Kontribusi yang 

diberikan dari kegiatan usahatani sebesar 51,52% dan kontribusi dari kegiatan non 

usahatani selain kerajinan tenun sebesar 18,68%. 

 

Rata-Rata Kontribusi Usaha Kerajinan Tenun Berdasarkan Jenis Produksi 

Tabel 4.9. Rata-Rata Kontribusi Kegiatan Usaha Kerajinan Tenun Berdasarkan 

Jenis Produksi Terhadap Pendapatan Rumahtangga Petani di 

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2017.  

Kelompok No Sumber Pendapatan Pendapatan (Rp) Kontribusi (%) 

 

A 

1 

2 

3 

Kerajinan tenun 

Usahatani 

Non usahatani 

10.428.698 

19.169.500 

0 

35,23 

64,77 

0 

Total 29.598.198 100 

 

B 

1 

2 

3 

Kerajinan tenun 

Usahatani 

Non usahatani 

10.365.586 

19.031.548 

        8.306.182 

27,49 

50,48 

22.03 

Total 37.703.316 100 

 

C 

1 

2 

3 

Kerajinan tenun 

Usahatani 

Non usahatani 

19.957.531 

 8.080.000 

0 

71.18 

28.82 

0 

Total 28.037.531 100 

 

D 

1 

2 

3 

Kerajinan tenun 

Usahatani 

Non usahatani 

8.134.475 

16.114.039 

720.000 

32,58 

64,54 

2,88 

Total 24.968.514 100 

 

E 

1 

2 

3 

Kerajinan tenun 

Usahatani 

Non usahatani 

7.666.050 

 3.839.500 

6.000.000 

43.79 

21.93 

34.28 

Total 17.505.550 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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Keterangan: 

Kelompok A = Kere' alang, songket, dan  tenun ikat 
Kelompok B = Kere' alang dan songket 

Kelompok C = Sapu' 

Kelompok D = Kere' alang, songket, dan sapu' 
Kelompok E = Tenun ikat 

 

Pada tabel 4.9. dapat dijelaskan bahwa pada kelompok A yang 

memproduksi jenis kere’ alang, songket, dan tenun ikat. Kontribusi terbesar 

berasal dari pendapatan usahatani sebesar 64,77%. Sedangkan kontribusi dari 

hasil kerajinan tenun sebesar 35,23% dan non usahatani diluar kerajinan tenun 

0%. Pada kelompok B, Sumbangan terbanyak masih berasal dari usahatani 

sebesar 50,48%. Sedangkan pada usaha kerajinan kontribusinya sebesar 27,49% 

dan non usahatani diluar kerajinan tenun 22,03%. Pada kelompok C, kontribusi 

terbesar berasal dari usaha kerajinan tenun sebesar 71,18%, usahatani 28,82%, 

dan non usahatani diluar kerajinan tenun 0%. Pada kelompok D, kontribusi 

terbesar berasal dari pendapatan usahatani sebesar 64,54%, kerajinan tenun 

32,58%, dan non usahatani diluar kerajinan tenun 2,88%. Pada kelompok E, 

kontribusi terbesar yaitu pada usaha kerajinan tenun 43,79%, usahatani 21,93, dan 

non usahatani diluar kerajinan tenun 34,28%. 

Masalah dan Hambatan Usaha Kerajinan Tenun 

Masalah yang sering ditemukan oleh pengrajin tenun ketika akan 

melakukan proses produksi yaitu adanya kenaikan harga bahan baku dalam 

menjalankan usaha tersebut, dalam hal ini harga benang. Kemudian terkait dengan 

hambatan yang dialami oleh sebagian responden yaitu pada saat pemasangan 

benang ke masing-masing peralatan tenun dan sekaligus pembuatan motif. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1).   Rata-rata pendapatan dari usaha kerajinan tenun Rp 10.225.585 per tahun. 

2). Rata-rata total pendapatan rumahtangga petani di Kecamatan Moyo Hilir 

Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 34.315.227 per tahun. Rata-rata pendapatan 

dari usaha kerajinan tenun Rp 10.225.585 per tahun. Rata-rata pendapatan 

dari usahatani Rp 17.678.442 per tahun, dan pendapatan dari non usahatani 

selain kerajinan tenun dengan rata-rata sebesar Rp 6.411.200 per tahun. 

3). Kontribusi atau sumbangan usaha kerajinan tenun terhadap pendapatan 

rumahtangga petani di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebesar 

29,80%. 

4).  Masalah dan hambatan yang dihadapi oleh rumahtangga petani di Kecamatan 

Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yaitu harga bahan baku yang sering naik, 

dalam penelitian ini yang dimaksud adalah benang dan hambatan yang 

dialami yaitu masih ada responden yang belum bisa memasangkan benang ke 

masing-masing peralatan usaha kerajinan tenun sekaligus pembuatan motif. 

Saran 

1). Terkait harga bahan baku yang sering mengalami kenaikan, penulis   

menyarankan kepada pengrajin tenun untuk membeli bahan baku secara 

bersamaan (kelompok) dalam skala besar untuk menekan biaya yang 

dikeluarkan. 

2).  Pemerintah daerah setempat maupun dinas koperasi dan perdagangan ataupun 

instansi lainnya yang bergerak di bidang industri perlu memfasilitasi 

pengrajin tenun dalam proses menjalankan usahanya, misalnya menyediakan 

tenaga kerja terampil untuk melakukan pelatihan bagi pengrajin tenun di 

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang belum bisa memasangkan 

benang ke masing-masing peralatan tenun dan sekaligus cara membuat motif 

agar pengeluaran biaya tenaga kerja bisa diminimalisir untuk memperoleh 

keuntungan yang maksimum.  
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