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ABSTRAK 
 

Kegiatan agroindustri berbahan baku daun lontar (tas, tempat botol, topi, 
ceraken, tudung saji dan lain-lain) ini dapat meningkatkan nilai tambah, melalui 
kegiatan pengolahan daun lontar menjadi produk jadi yang disebut kerajinan 
lontar. Produksi berbahan baku daun lontar ini memiliki perbedaan keuntungan 
dari masing-masing produk, dikarenakan jumlah bahan baku  beda dan biaya 
lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Menganalisis keuntungan berbagai 
usaha kerajinan bahan baku daun lontar, (2). Membandingkan keuntungan usaha 
kerajinan bahan baku daun lontar, (3). Mengidentifikasi masalah yang dihadapi 
pada usaha kerajinan bahan baku daun lontar. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
Keuntungan pengrajin bahan baku daun lontar per bulan di Kecamatan Terara, 
untuk produk topi Rp. 148.150 (42%), tas Rp. 192.700 (74%) dan tempat botol 
Rp. 214.900 (55%). Keuntungan per produk kerajinan bahan baku daun lontar 
adalah Rp. 1.481 untuk produk topi dan untuk produk tas sebesar Rp. 1.285, 
sedangkan untuk produk tempat botol sebesar Rp. 716. Keuntungan per pelepah 
kerajinan bahan baku daun lontar adalah Rp. 7.408 untuk produk topi, keuntungan 
untuk produk tas sebesar Rp. 12.847, dan untuk produk tempat botol sebesar Rp. 
14.327. Kerajinan yang lebih menguntungkan di Kecamatan Terara Kabupaten 
Lombok Timur adalah  jenis kerajinan tempat botol dibandingkan kerajinan 
lainnya. Masalah yang dihadapi pengrajin yaitu bahan baku yang sering habis, dan 
pembayaran atas produk yang dihasilkan sering tertunda. 

 
 

Kata kunci: studi komparasy, keuntungan, dan kerajinan daun lontar 
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ABSTRACT 
 
 Products made from palm leaves, such as bags, bottles, hats, deaves, 
food hoods, etc. can increase added value, through the processing of palm leaves 
into finished products called palm-leaf crafts. The product made from palm leaves 
has different advantages from other products, because of different raw materials 
and other costs. This study aims to: (1). Analyze the benefits of various handicraft 
businesses of palm leaves, (2). Compare the advantages of the handicraft business 
of palm leaves, (3). Identify problems encountered in the handicraft business of 
palm leaves. The research method used in this research is descriptive method. The 
study showed that: Profit of craftsmen of lontar leaf per month in Terara District, 
for hat is Rp. 148,150 (42%), bag is Rp. 192,700 (74%) and a bottle container is 
Rp. 214,900 (55%). The profit per handicraft products is Rp. 1,481 for hat Rp. 
1,285 for bag, and Rp. 716 for bottle container. The profit per piece of raw 
material is Rp. 7,408 for hat, Rp. 12,847 for bag, and Rp. 14,327 for bottle 
container. A more profitable craft in Terara istrict, East Lombok Regency is bottle 
container compared to other crafts. Problems faced by craftsmen are lack of raw 
materials and delayed payment. 
 

Keywords: comparative study, profit, and palm leaf industry 
 

PENDAHULUAN 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 
baku, barang setengah jadi, atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang 
lebih tinggi untuk penggunannya. Konsep industri menjelaskan mengenai ruang 
lingkup industri meliputi semua kegiatan produk yang bertujuan meningkatkan 
mutu barang dan jasa. Perusahaan atau industri adalah suatu unit usaha yang 
melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau 
jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu yang mempunyai 
administrasi tersendiri mengenai produk dan struktur biaya serta seseorang 
bertanggung jawab atas usaha tersebut (Wulandari dan Darsana, 2017). 

Kondisi industri pedesaan sebagian besar merupakan industri kecil dan 
kerajinan rakyat. Peranan keduanya yang menonjol antara lain menggerakan roda 
perekonomian di desa, mengembangkan perdagangan dan membangun daerah 
penghasil bahan mentah dan mendorong ekspor. Demikian juga potensi yang 
dimiliki industri kecil dan kerajinan rakyat perlu dihidupkan, digerakkan dan 
dikembangkan dalam perekonomian modern agar mempunyai keungulan 
komparatif atau daya saing dengan produk industri lainnya (Wirasasmita, 1993 
dalam Susanti 2017). 

Di Kabupaten Lombok Timur banyak tedapat industri yang berskala 
rumah tangga seperti kerajinan kayu, kerajinan sapu ijuk, kerajinan sabut kelapa, 
kerajinan lidi, kerajinan pandan dan banyak industri lainnya. Salah satunya adalah 
industri kerajinan bahan baku daun lontar merupakan bentuk usaha yang 
dilakukan oleh pengrajin yang memberikan keuntungan bagi masyarakat 
pedesaan. Dari kerajinan ini menghasilkan jenis-jenis produk yaitu topi, tas, 
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tempat botol, tempat menaruh bumbu dan tudung saji, dari jenis-jenis kerajinan 
bahan baku daun lontar ini tidak diusahakan oleh pengrajin setiap hari. Jenis 
produk yang diusahakan setiap hari adalah topi, tas dan tempat botol sedangkan 
jenis produk yang lain di usahakan saat ada pesanan saja (Disperindag Kabupaten 
Lombok Timur, 2015).   

Kecamatan Terara terdiri dari enam belas desa, Dari enam belas desa 
tersebut hanya terdapat dua desa yang mengusahakan kerajinan bahan baku daun 
lontar yaitu Desa Suradadi dan Desa Santong. Hal ini berdasarkan data yang 
bersumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Tujuan penelitian ini adalah : (1). Untuk menganalisis keuntungan berbagai 
jenis kerajinan bahan baku daun lontar di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok 
Timur. (2). Untuk membandingkan keuntungan usaha berbagai jenis kerajinan 
bahan baku daun lontar di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. (3). 
Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pada usaha kerajinan bahan 
baku daun lontar di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.  
 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif adalah 
suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set 
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 
sekarang. Tujuan dari metode penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 
deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 
2014). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah usaha kerajinan 
bahan baku daun lontar di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok 
Timur. Dari 16 desa yang terdapat di Kecamatan Terara di tentukan 2 (dua) desa 
secara purposive sampling  yaitu di Desa Suradadi dan Desa Santong, karena 
kedua desa ini merupakan desa yang paling banyak memproduksi kerajinan 
berbahan baku daun lontar. Penentuan jumlah pengrajin responden dilakukan 
secara “Quota sampling” sebanyak 10 responden untuk setiap jenis produk 
kerajinan bahan baku daun lontar. Sedangkan penentuan pengrajin dari masing-
masing jenis produk ditetapkan secara “Random sampling” yaitu dengan cara 
penelusuran melalui pengrajin.  
Tabel 1. Jumlah Sampel dalam Kerajinan Bahan Baku Daun Lontar di Kecamatan 

Terara, 2018 
No Produk Desa Suradadi 

N=685 orang 
Desa Santong 
N=380 orang 

Jumlah Responden 

1 Topi   5   5 10 
2 Tempat Botol   5   5 10 
3 Tas   5   5 10 
 Jumlah 15 15 30 

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur (2015) 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 
data kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan 
data sekunder. 

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu biaya produksi, 
produksi, harga jual, nilai produksi, dan keuntungan. 

 
Untuk mengetahui keuntungan digunakan rumus Soekartawi (1995) : 

π = TR – TC 
Keterangan : 

Π  : Keuntungan 
TR : Penerimaan total (total revenue) 
TC : Total biaya (total cos) 

Untuk mengetahui TR digunakan rumus Soekartawi (1995) : 
TR = P.Q 
Keterangan : 

 P  = Harga kerajinan 
Q = Jumlah kerajinan 

Untuk mengetahui TC digunakan rumus Soekartawi (1995) : 
TC = FC + VC 
Keterangan: 
TC = Total biaya ( total cost ) 
FC = Biaya tetap (fixed cost ) 
VC = Biaya variable (variable cost) 

Analisis Komparasi Keuntungan Kerajinan Bahan Baku Daun Lontar 

Analisis komparasi pada penelitian ini menggunakan metode statistik  
ANOVA (Sudradjat dan Achyar, 2012). 

 
Masalah – Masalah dalam Usaha Kerajinan Bahan Baku Daun Lontar 

Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian ini 
dilakukan dengan analisis deskriptif yaitu dengan cara membuat tabel, menyusun, 
dan menganalisis serta menginterpretasikan kemudian menarik kesimpulan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Berikut gambaran secara umum atas umur pengrajin kerajinan bahan baku 
daun lontar di lokasi penelitian yang disajikan Tabel 3. 

Kisaran umur responden pengrajin memiliki keterkaitan dengan fisik dan 
produktivitas yang akan dihasilkan. Dengan semakin tua umur seseorang maka 
akan semakin menurun kemampuan fisiknya dan juga semakin berkurang 
produktivitasnya dalam menghasilkan komoditi yang sedang dibudidayakan. 
Menurut Simanjuntak (1985), kisaran umur produktif yaitu sekitar 15-64 tahun 
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dianggap memiliki kemampuan secara fisik dalam mengelola usahanya. Dengan 
demikian seluruh pengrajin bahan baku daun lontar secara keseluruhan berada 
pada usia produktif. 

Tabel 3. Jumlah Responden Berdasarkan Umur Pengrajin di Kecamatan Terara, 
2018 

No Kisaran Umur 
(Tahun) 

Pengrajin 
(Orang) Persentasi (%) 

1               20 – 29   3                   10   
2               30 – 39   9       30 
3   40 – 49   9         30     
4    50 - 59    6         20 
5    60 – 69   3         10 

 Jumlah 30        100 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
 

Tabel 4. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengrajin di 
Kecamatan Terara, 2018 

No Tingkat Pendidikan Pengerajin 
(Orang) Persentase (%) 

1 Tidak Sekolah   9   30 
2 SD 17   57 
3 SMP   4   13 
4 SMA   0    0 

               Jumlah 30 100 
Sumber: Data primer diolah (2018) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang ditempuh 
sebagian besar berpendidikan rendah yaitu 17 orang (57%). Sedangkan responden 
yang menempuh pendidikan tinggi sebanyak 4 orang (13%).  

Tabel 5. Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Rumah Tangga  

No Jumlah Tanggungan Keluarga 
(Orang) 

Pengrajin 
(Orang) Persentasi (%) 

1 1-2  16   53 
2 3-4  14   47 
3 ≥5   0    0 

Jumlah 30 100 
Sumber: Data primer diolah (2018) 

Tabel 5 menunjukkan bahwa, tanggungan keluarga pengrajin responden 
sebagian besar berkisar antara 1-2 orang yaitu 16 orang sebesar (53%). Jumlah 
rata-rata tanggungan keluarga responden pada usaha kerajinan bahan baku daun 
lontar termasuk keluarga kecil. Kesimpulan ini diambil dengan mengacu pendapat 
Ilyas (1988), yang menyatakan bahwa jumlah ukuran keluarga berkisar antara 1-2 
orang tergolong keluarga kecil, 3-4 orang tergolong keluarga sedang dan 5 orang 
atau lebih tergolong keluarga besar. 
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Pekerjaan Pokok dan Sampingan Responden 
 
Tabel 6. Jumlah Pekerjaan Pokok dan Sampingan Responden 

No Pekerjaan Orang Persentase (%) 
1 Pokok 

-Pengrajin 
-Petani 
-Dagang 

13   43 

2 Sampingan 
-Pengrajin 
-Buruh Tani 

 17   57 

 Jumlah 30 100 
Sumber: Data primer diolah (2018) 

Tabel 6 jumlah responden pengrajin bahan baku daun lontar sebagai 
pekerjaan pokok di Kecamatan Terara tahun 2018 sebesar 13 orang (43%) 
responden sedangkan yang menjadikan kerajinan bahan baku  daun lontar sebagai 
pekerjaan sampingan sebesar 17 orang (57%) responden. 

 
Pengalaman Berusaha Kerajinan Bahan Baku Daun Lontar 
 
Tabel 7. Jumlah Pekerjaan Pokok dan Sampingan Responden Pada Usaha Industri 

Kerajinan Bahan Baku Daun Lontar di Kecamatan Terara, 2018 
No Pengalaman Usaha 

(Tahun) 
Pengrajin 

(Orang) Persentasi (%) 
1 5 - 10   8  27 
2 11 - 20 21  70 
3 21 - 30   1   3 

Jumlah 30 100 
Sumber: Data primer diolah (2018) 

Tabel 7 menunjukkan bahwa pengalaman responden dalam usaha 
kerajinan bahan baku daun lontar didominasi oleh responden pengrajin pada 
kisaran 11-20 tahun sebanyak 21 orang (70%) . Hal ini menunjukkan bahwa 
pengalaman usaha responden tergolong cukup berpengalaman. Lamannya 
pengalaman seseorang dalam melakukan suatu kegiatan akan meningkatkan 
kemampuan dan keahliannya dalam bekerja, dikarenakan adanya pengetahuan 
yang didapat saat bekerja. 
 
Gambaran Umum Usaha Kerajinan Berbahan Baku Daun Lontar 
 

Dalam usaha kerajinan bahan baku daun lontar pedagang pengumpul 
menyediakan bahan baku dan bahan penelong (zat warna dan lidi) dan pengrajin 
membuat kerajinan. Jenis produksi yang di hasilkan yang berbahan baku dari daun 
lontar ada beberapa macam yaitu tas, topi, tempat botol, tempat terasi, kecupu, 
tutup nasi dan ceraken, tetapi dalam penelitian ini hanya 3 produk yang jadi 
penelitian yaitu tas, topi dan tempat botol.  
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Proses Pembuatan Kerajinan Bahan Baku Daun Lontar  
 

Proses pembuatan kerajinan daun lontar masih sangat sederhana baik dari 
segi peralatan yang diguakan yaitu pejangka dan silet. Proses pembuatan kerajinan 
daun lontar sebagai berikut Gambar 1. 

Pertama-tama buanglah tulang bagian dalam daun lontar dengan 
menggunakan silet atau pisau pengiris, kemudian iris daun lontar dengan alat 
penjangka agar bentuk dan irisannya sama, di penjangka sudah ada ukurannya 
sesuai dengan kerajinannya seperti kerajinan topi dan tas berbeda ukurannya. 
produk ini pertama-tama kita harus membuat mula (permulaan), produk topi cuma 
menggunakan daun lontar saja tidak perlu menggunakan lidi seperti kerajinan 
tempat botol dan kerajinan tas, pembuatan topi biasanya agak sulit karena 
ukurannya yang besar dan harus memerlukan ketelitian. Selanjutnya setelah 
pemulaan jadi maka akan lanjut dianyam sampai proses perapian. 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Topi 

     
 
 

       Tempat botol                                               Tas       
                  

Gambar 1. Proses pembuatan Kerajinan Daun Lontar           
                                         

Proses Pembuatan Kerajinan Tempat Botol Daun Lontar 
 

Pertama-tama buanglah tulang bagian dalam daun lontar dengan 
menggunakan silet atau pisau pengiris, kemudian iris daun lontar dengan alat 
penjangka agar bentuk dan irisannya sama, tetapi ukuran irisannya berbeda 
dengan kerajinan topi, setelah itu daun lontar yang sudah diiris sebagian akan 
direbus karena akan diberikan warna sesuai yang di pesan oleh pedagang 
pengepul seperti warna hijau. Sama seperti topi pertama membuat mula 
(pemulaan) dikerajinan tempat botol ini permulaan dibutuhkan lidi sebagai 

Pengirisan 
Waktu : 10 menit 

 

Perapian 
Waktu : 30 menit 

 

Pengayaman 
Waktu : 3 jam 

Penjangkaan 
Waktu : 1 jam 

Pengirisan 
Waktu : 10 menit 

Pengirisan 
Waktu : 10 menit 

Penjangkaan 
Waktu : 1 jam 

Penjangkaan 
Waktu : 30 menit 

 

Pewarnaan 
Waktu : 10 menit 

 

Pewarnaan 
Waktu : 10 menit 

 

Penganyaman 
Waktu : 4 jam 

 

Penganyaman 
Waktu : 5 jam 

 

Perapian 
Waktu : 20 menit 

Perapian 
Waktu : 30 menit 
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pembuatan lingkarnya, setelah itu dilanjutkan menganyam hingga peruses 
perapian. Satu produk ini dibutuhkan waktu tidak terlalu lama, karena pembuatan 
tempat botol ini lebih kecil dan lebih mudah dari topi dan tas. 

 
Proses Kerajinan Tas Daun Lontar 

Pertama-tama buanglah tulang bagian dalam daun lontar dengan 
menggunakan silet atau pisau pengiris, kemudian iris daun lontar dengan alat 
penjangka agar bentuk dan irisannya sama, tetapi ukuran irisannya berbeda 
dengan kerajinan topi dan kerajinan tempat botol, untuk kerajinan tas ukuran 
irisan daun lontarnya lebih besar. Setelah itu daun lontar yang sudah diiris 
sebagian akan direbus karena akan diberikan warna sesuai yang di pesan oleh 
pedagang pengepul yaitu warna merah. Sama seperti topi dan tempat botol 
pertama membuat mula (pemulaan), dikerajinan tas ini permulaan dibutuhkan 
banyak lidi, setelah itu dilanjutkan menganyam hingga peroses perapian. Satu 
produk ini dibutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan tempat botol, 
karena pembuatan tas ini setiap mulai mengayam harus diikuti dengan lidi agak 
bias terbentuk tetapi lebih mudah dari task arena ukurannya yang kecil. 
 
Analisis Biaya dan Keuntungan Usaha Kerajinan Daun Lontar 

 
Analisis biaya dan pendapatan pengrajin difokuskan pada analisis biaya 

yakni biaya tetap dan biaya variabel serta produksi, nilai produksi dan keuntungan 
pengrajin. 

Biaya variabel meliputi biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, biaya 
transportasi. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya berpengaruh 
terhadap besar kecilnya volume produksi. Semakin besar volume produksi maka 
semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan, sebaliknya semakin kecil volume 
produksi maka semakin kecil biaya variabel yang dikeluarkan. Secara rinci biaya-
biaya tersebut disajikan dalam Tabel 8. 
Tabel 8. Rata-Rata Biaya Variabel Pada Usaha Industri Kerajinan Bahan Baku 

Daun Lontar yang di Keluarkan Pengrajin Per Bulan  
No BiayaVariabel Jenis Produksi 

Topi Tempat Botol Tas 
1. Sarana Produksi    
 a. Bahan Baku 

    - Jumlah (Pelepah) 
    - Harga (Rp/Pelepah) 

 
       20 
   5.000 

 
       15 
   7.000 

 
     15 
 5.000 

       Nilai (Rp) 100.000 105.000 75.000 
 
 
 
2.  

b. Bahan Penolong 
     - Zat Pewarna (Rp) 
     - Lidi (Rp) 
Tenaga Kerja 

 
- 
- 

250.000 

   
4.000 

- 
275.000 

  
3.200  
2.500 

175.000 
Total Biaya Variabel (Rp) 350.000 384.000 255.700 

Sumber : Data primer diolah (2018) 
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Tabel 8 menunjukkan bahwa biaya variabel yang dikeluarkan pada usaha 
kerajinan bahan baku daun lontar oleh pengrajin adalah biaya bahan baku yaitu 
sebesar Rp. 100.000 untuk produk topi dan Rp.150.000 untuk produk tempat 
botol, sedangkan untuk produk tas sebesar Rp. 75.000. Pedagang pengumpul 
menyediakan bahan baku daun lontar dan bahan penolong berupa zat pewarna dan 
lidi, untuk harga jual bahan baku biasanya pedagang pengumpul yang 
menetapkan/menentukan harga, untuk harga bahan baku lontar perpelepah sebesar 
Rp. 5.000 - 7.000 biasanya pengrajin menyetujui/menyepakati harga yang 
ditetapkan oleh pedagang pengumpul. Harga bahan baku berbeda dikarenakan 
bahan baku tempatbotol yang digunakan berbeda, bahan baku ini berukuran besar 
dan berwarna putih. Biaya tenaga kerja pada usaha kerajinan topi sebesar Rp 
250.000 per bulan, untuk kerajinan tempat botol sebesar Rp. 275.000 dan untuk 
kerajinan tas sebesar Rp. 175.000. Dalam penelitian ini tenaga kerja yang 
digunakan adalah tenaga kerja dalam keluarga, sehingga tidak ada pengeluaran 
untuk biaya tenaga kerja. Tetapi di dalam  analisis ekonomi biaya tenaga kerja 
tetap dihitung untuk mengetahui keuntungan dari usaha kerajinan bahan baku 
daun lontar. 

Biaya tetap yang dimaksud adalah biaya yang besar kecilnya tidak 
dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi. Biaya tetap meliputi biaya 
penyusutan alat. Secara rinci biaya tersebut disajikan dalam Tabel 9. 
Tabel 9. Rata-Rata Biaya Tetap Pada Usaha Industri Kerajinan Bahan Baku Daun 

Lontar Per Bulan Oleh Pengrajin  
No Biaya Tetap Jenis Produk 

Topi Tempat Botol Tas 
 Penyusutan Alat     
 - Silet (Rp)    900    500    950 
 - Pejangka (Rp)    950    600    650 

   Total Biaya Tetap (Rp) 1.850 1.100 1.600 
Sumber : Data primer diolah (2018) 

Tabel 9 menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam biaya tetap 
adalah biaya penyusutan alat. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan pengrajin 
untuk produk topi sebesar Rp. 1.850 dan tempat botol sebesar Rp. 1.100 
sedangkan untuk produk tas sebesar Rp. 1.600. Penyusutan alat yang dimaksud 
seperti silet dan pemotong lontar yang sudah di siapakan oleh pengrajin untuk 
memperoses pembuatan kerajinan bahan baku daun lontar dan mempunyai umur 
ekonomis yang cukup lama. 

 
Keuntungan Usaha Kerajinan Bahan Baku Daun Lontar 

Produksi yang dimaksud adalah keseluruhan hasil dari usaha kerajinan 
bahan baku daun lontar oleh pengrajin per bulan. Penerimaan yaitu hasil dari 
produksi dikalikan dengan harga jual. Jenis produksi yang di hasilkan yang 
berbahan baku dari daun lontar ada beberapa macam yaitu tas, topi, tempat botol, 
sopak, kecupu, tutup nasi dan ceraken, tetapi dalam penelitian ini hanya 3 produk 
yanag jadi penelitian yaitu tas, topi dan tempat botol, alasan kenapa 3 jenis produk 
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ini jadi penelitian karena 3 jenis produk ini yang memiliki permintaan yang paling 
banyak. 

Penentuan harga dalam proses pemasaran kerajinan bahan baku daun 
lontar ini sudah di tentukan oleh pedagang pengepul dengan berbagai harga sesuai 
dengan jenis produk yang dibuat mulai dari produk topi dijual dengan harga Rp. 
100.000 per kodi atau Rp. 5.000 per unit, dan untuk produk tempat botol dijual 
dengan harga Rp. 40.000 per kodi atau Rp. 2.000 per unit, sedangkan untuk 
produk tas dijual dengan harga Rp. 60.000 per kodi atau Rp. 3.000 per unit. Rata-
rata produksi dan harga dapat dilihat pada Tabel 10. 
Tabel 10. Rata-Rata Produksi, Harga, dan Penerimaan Pengrajin Per Bulan Pada 

Usaha Kerajinan Bahan Baku Daun Lontar  
No Uraian Penerimaan/Jenis Produk 

Topi Tas Tempat Botol 
1. Jumlah bahan baku (pelepah)          20             15               15 
2. Produksi (unit)         100            150             300 
3. Harga (Rp/unit)      5.000         3.000           2.000 
4.  Penerimaan (Rp)   500.000      450.000        600.000 
5. Biaya produksi (Rp)   351.850      257.300        385.100 

  6. Keuntungan total (Rp)   148.150      192.700        214.900 
7. Keuntungan per produk (Rp)       1.481          1.285              716 
8. 
9. 

Keuntungan per pelepah (Rp) 
Persentase keuntungan (%) 

      7.408   
          42 

       12.847 
             74    

         14.327  
               55   

Sumber : Data primer diolah (2018) 

Tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah rata-rata produksi olahan bahan 
baku daun lontar oleh pengrajin  adalah 100 unit dari 20 pelepah bahan baku daun 
lontar yang digunakan  per bulan untuk produk topi, dan produk tas sebanyak 150 
unit dari 15 pelepah bahan baku daun lontar, sedangkan untuk produk tempat 
botol sebanyak 300 unit dari 15 pelepah bahan baku daun lontar. Harga produk 
hasil olahan daun lontar per unit untuk produk topi sebesar Rp. 5.000, dan Rp. 
3.000 untuk produk tas, sedangkan harga per unit untuk produk tempat botol 
sebesar Rp. 2.000, sehingga jumlah rata-rata penerimaan pengrajin untuk produk 
topi sebesar Rp 500.000 dan Rp 450.000 untuk produk tas, sedangkan rata-rata 
penerimaan pengrajin untuk produk tempat botol sebesar Rp 600.000 per bulan. 

Keuntungan pengrajin perbulan pada usaha industri kerajinan bahan baku 
daun lontar adalah Rp. 148.150 (42%), untuk produk topi dan untuk produk tas 
sebesar Rp. 192.700 (74%), sedangkan untuk produk tempat botol sebesar Rp. 
214.900 (55%). Keuntungan per produk kerajinan bahan baku daun lontar adalah 
Rp. 1.481 untuk produk topi dan untuk produk tas sebesar Rp. 1.285, sedangkan 
untuk produk tempat botol sebesar Rp. 716. Keuntungan per pelepah kerajinan 
bahan baku daun lontar adalah Rp. 7.408 untuk produk topi, keuntungan untuk 
produk tas sebesar Rp. 12.847, dan untuk produk tempat botol sebesar Rp. 14.327. 
Dari tiga jenis produk yang dibuat, rata-rata keuntungan yang paling tinggi yaitu 
produk tempat botol dan yang paling rendah adalah produk topi. Sedangkan untuk 
keuntungan per produk yang paling tinggi yaitu produk topi dan yang paling 
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rendah adalah tempat botol. Keuntungan perpelepah yang paling tinggi yaitu 
produk tempat botol dan yang paling rendah yaitu produk tas.  

Komparasi Keuntungan Usaha Kerajinan Bahan Baku Daun Lontar 

Analisis komparasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk melakukan 
perbandingan terhadap unit analisis, yang dalam penelitian ini adalah kerajinan 
bahan baku daun lontar. Komparasi kerajinan ini dilakukan dengan metode 
analisis ANOVA, yaitu suatu metode yang merupakan salah satu uji hipotesis 
pada statistik parametrik, untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara 
dua faktor dalam suatu percobaan dengan membandingkan rata-rata lebih dari dua 
sampel. Uji ANOVA hanya memberikan informasi tentang ada tidaknya 
perbedaan antar rata-rata dari keseluruhan keuntungan, namun belum memberikan 
informasi bagaimana perbedaan antar kerajinan satu dengan yang lainnya seperti 
pada Tabel 11. 
Tabel 11. Komparasi Keuntungan dengan Metode ANOVA 

Source of Variation SS    Df MS  F F crit 

Between Groups 23110290700    2 11555145350 
 
1.011 0.377 

Within Groups 3.087E+11  27 11433344771 
Total 3.318E+11  29       

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Hasilnya dari uji ANOVA diketahui F hitung (1,011) > F tabel (0,377) 
sehingga Ho ditolak atau terdapat keuntungan yang signifikan antara kerajinan 
topi, tempat botol, dan tas.. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan keuntungan 
antara kerajinan yang satu dengan yang lainnya, diperlukan uji lanjutan. Uji 
lanjutan yang digunakan adalah uji nyata terkecil atau BNT.  

Dari hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata 
(signifikan) dan tidak berbeda nyata (non signifikan) antara rata-rata keuntungan 
pengrajin di Desa Suradadi dan Desa Santong. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
BNT (1). Topi dengan tas, topi dengan tempat botol, dan tas dengan tempat botol 
lebih besar dari nilai BNT dengan nilai 0,98 sedangkan nilai rata-rata keuntungan 
pengrajin topi dan tas sebesar 44.550 yang artinya rata-rata keuntungan topi 
berbeda nyata dengan rata-rata  keuntungan tas, (2). Topi dengan tempat botol 
lebih besar dari nilai BNT sebesar 0,98 dibandingkan dengan nilai rata-rata 
pengrajin topi dan tempat botol sebesar 66.750 yang artinya rata-rata keuntungan 
topi berbeda nyata dengan rata-rata keuntungan tempat botol, (3). Tas dengan 
tempat botol lebih besar dari nilai BNT sebesar 0,98 dibandingkan dengan rata-
rata keuntungan pengrajin tas dan tempat botol sebesar 222.000 yang artinya rata-
rata keuntungan tas berbeda nyata dengan rata-rata keuntungan tempat botol. 

Oleh karena itu pengrajin tempat botol lebih banyak lagi memproduksi dan 
untuk pengrajin yang membuat produk topi dan tas agar memproduksi produk 
tempat botol agar pendapatannya dapat bertambah. Untuk produk topi dan tas 
tetap diproduksi oleh pengrajin karena permintaan dari konsumen tetap ada. 
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Masalah yang Dihadapi Pengrajin  

Berikut masalah yang dihadapi oleh pengrajin kerajinan bahan baku daun 
lontar yang disajikan pada Tabel 12. 
Tabel 12. Masalah yang di alami pengrajin pada usaha kerajinan bahan baku daun 

lontar di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, 2018 

No Masalah Pengrajin 
Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. Bahan baku kurang  13    57 
2. 
 

3. 

Pembayaran produk yang 
sering tertunda 
Tidak ada masalah 

 10 
 

  7 

   43 
 

     0 
 Jumlah 30  100 

Sumber : Data primer diolah, (2018) 

Masalah pertama yang dialami pengrajin adalah ketersediaan bahan baku 
yang sering habis. Hal ini menyebabkan kegiatan produksi pengrajin menjadi 
terhambat dan akan mengurangi pendapatan pengrajin selama masa produksi, 
yang kadang habis dan sangat mengganggu kegiatan produksi. Namun 
ketersediaan bahan baku ini tidak berlangsung lama yakni hanya satu minggu, hal 
ini disebabkan keterlambatanya bahan baku (lontar) dari pedagang luar daerah 
yang berasal dari bima, karena bahan baku di pesan dari luar daerah dan 
memungkinkan bahan baku (lontar) sampai ke pedagang pengepul  kadang-
kadang terlambat. 

Masalah kedua yang dialami pengrajin adalah pembayaran atas produk 
yang dihasilkan sering tertunda, hal ini disebabakan karana pemasaran produk 
yang kurang lancar dan permintaan produk yang kurang. Hal ini mengakibatkan 
kebutuhan pengrajin tidak tercukupi, tapi hal ini tidak berlangsung lama hanya 
tertunda dalam beberapa hari saja paling lama satu minggu. 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Suradadi dan Desa 
Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur tentang studi komparasi 
keuntungan usaha kerajinan bahan baku daun lontar terdapat beberapa 
kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 
1. Keuntungan pengrajin bahan baku daun lontar per bulan di Kecamatan Terara, 

untuk produk topi Rp. 148.150 (42%), tas Rp. 192.700 (74%) dan tempat botal 
Rp. 214.900 (55%). Keuntungan per produk kerajinan bahan baku daun lontar 
adalah Rp. 1.481 untuk produk topi dan untuk produk tas sebesar Rp. 1.285, 
sedangkan untuk produk tempat botol sebesar Rp. 716. Keuntungan per 
pelepah kerajinan bahan baku daun lontar adalah Rp. 7.408 untuk produk topi, 
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keuntungan untuk produk tas sebesar Rp. 12.847, dan untuk produk tempat 
botol sebesar Rp. 14.327.  

2. Kerajinan yang lebih menguntungkan di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok 
Timur adalah  jenis kerajinan tempat botol dibandingkan kerajinan lainnya. 

3.  Masalah yang dihadapi pengrajin yaitu bahan baku yang sering habis, dan 
pembayaran atas produk yang dihasilkan sering tertunda. 
 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Suradadi dan Desa 
Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dapat disarankan sebagai 
berikut: 
1. Disarankan memproduksi tempat botol lebih banyak karena keuntungannya 

lebih besar dibandingkan dengan jenis kerajinan yang lain, untuk kerajinan topi 
dan tas tetap diproduksi karena tetap ada permintaan. 

2. Disarankan kepada pengrajin untuk menyetok bahan baku daun lontar lebih 
banyak lagi untuk memperlancar kegiatan pengrajin. 

3. Disarankan kepada pedagang pengumpul agar membayar hasil produksi 
pengrajin  tepat waktu tanpa menunda pembayaran. 
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