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ABSTRACT

This research is : to know in the stage partisipation of the mother at industrial gress aren in Lombok West. Product of research the show of partisipation of mother at industrial tergolong tall with scor able to 65 from theree planning with completly 23 scor with category stage is tall, with completly score 30 with category tall and stage comentry graf with completly scor 12 with category is tall.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui tingkat partisipasi ibu rumah tangga pada industri gula aren di Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi ibu rumahtangga pada industri gula aren tergolong kategori tinggi dengan skor capaian sebesar 65 terdiri dari 3 tahap yaitu tahap perencanaan dengan total skor 30 dengan kategori tinggi,  tahap dengan total skor 30 dengan kategori tinggi dan pada tahap pemasaran dengan total skor 12 dengan kategori tinggi.

PENDAHULUAN 
Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mayoritas penduduknya adalah petani, karena masih banyaknya sentra industri kecil menengah kabupaten Lombok Barat Barat yang masih dapat dimanfaatkan sebagai penopang ketersedian pangan  bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Swasembada pangan merupakan salah satu dari program nasional yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah, Saat ini program pemerintah mengeluarkan progam perencanaan revitalisasi perindustrian yang mencoba menempatkan kembali sektor perindustrian secara proporsional dan kontekstual dengan meningkatkan pendapatan perindustrian, pembangunan agribisnis yang mampu meyerap tenaga kerja  serta partisipasi masyarakat pada umumnya khususnya para ibu rumah tangga dalam meningkatkan produksi hasil instru gula aren (http://forum.detik.com, diakses tanggal 02-01-2015 Jam 09.00 WITA)
Oleh karena itu gula aren menjadi salah satu produk unggulan yang dihasilkan oleh ibu-ibu yang turut berpartisipasi pada industri rumah tangga di daerah tersebut. Karena pengelolah industri gula aren memiliki partisipasi yang sangat tinggi termasuk ibu-ibu yang ada di Kecamatan Lingsar dan Gunungsari ikut berpartisipasi pada industri gula aren. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan dalam menentukan arah, strategi, kebijaka kegiatan, memikul beban dalam pelaksanaan kegiatan, dan memetik hasil dan manfaat kegiatan secara merata (http://partisipan.com, diakses tanggal 03 Januari 2015, jam 15.40 WITA.  Partisipasi juga dapat dikatakan suatu kegiatan memberikan sumbangan atau turut serta menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai, yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban bagi setiap orang (Tjokroamidjojo, 2000).
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Ibu Rumah Tangga pada Industri Gula Aren di Kecamatan Lingsar dan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat“
METODE PENELITIAN




Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kejadian peristiwa pada masa sekrang yang bertujuan untuk membuat deksipsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan actual mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomna yang diselidiki (Nazir, 2003). 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang terlibat dalam industri gula aren di Kabupaten Lombok Barat.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat dengan mengambil dua kecamatan yakni kecamatan Lingsar dan kecamatan Gunungsari secara purposive sampling dengan pertimbangan di kedua kecamatan tersebut terdapat banyak industri yang mengusahakan gula aren. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan desa yang terbanyak memiliki industri gula aren. Desa tersebut yaitu Tamansari mewakili kecamatan Gunungsari dan desa Batu Kembang mewakili kecamatan Lingsar 
responden ditentukan secara quota sampling yaitu sebanyak 20 % dari total populasi. Sehingga jumlah responden sebanyak 25 orang. Penentuan responden masing-masing desa ditentukan secara proporsional ramdom sampling dengan jumlah sampel di kecamatan Gunungsari 15 orang dan kecamatan 10 orang. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang diperoleh dari responden. Data kualitatif adalah data yang tidak dalam bentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuisioner yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan bisa informan yang akan diwawancarai secara mendalam. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, buku atau tulisan-tulisan serta data yang diperoleh melalui dinas atau instansi yang terkait dengan penelitian ini.
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka variabel dalam penelitian ini yaitu : Partisipasi adalah keterlibatan ibu rumah tangga secara langsung dalam suatu kegiatan akibat adanya kesadaran dalam berinteraksi social dengan adanya lembaga organisasi kelompok ibu rumah tangga tertentu. Partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan ibu rumah tangga secara langsung pada industri gula aren yaitu : Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi.
Pengumpulan data primer terhadap responden dilakukan dengan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi langsung yang diperoleh dari responden dan informan kunci dengan cara tatap muka dan melakukan tanya jawab langsung berdasarkan panduan wawancara dengan indikator-indikator yang telah dipersiapkan berupa kuesioner (Nazir, 2003). 
Analisis  data yang digunakan mengetahui partisipasi ibu rumah tangga pada industria gula aren dilakukan dengan melihat total komulatif kategori masing-masing variabel dari responden dan diinterpresikan dalam bentuk uraian data yang dikumpulkan. 
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan dianalisis dengan model analisis data kategorikal. Analisis kategorikal dilakukan dengan cara menentukan skor maksimum dan skor minimum terlebih dahulu. 

HASIL PENELITIAN 
Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang keadaan geografisnya berada di 115,46°-116,20° Bujur Timur, dan 8,25°-8,55° Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar  1.053,92 Km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah : Sebelah  Utara berbatasan dengan kabupaten Lombok Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Kota Mataram  dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah
 Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 kecamatan, 115 desa definitif, 4 desa persiapan dan 3 kelurahan, yang menyebar di 813 dusun.
Penduduk selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Mobilitas penduduk ditandai dengan adanya migrasi, kelahiran dan kematian. 
Jumlah penduduk di kabupataen Lombok Barat tahun 2014 sebanyak 620.412 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 303.210 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 317. 202 jiwa dengan rasio jenis kelamin 95,59 %. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 96.59 jiwa laki-laki. 

Tingkat pendidikan di kabupaten Lombok Barat ada 12 jenis yang terdiri dari TK, SD, SLB, SPDT, SMPT, SMA, SMK, D.II, D.III, S1 dan S2. Sedangkan dilihat dari jumlah siswa perjenjang pendidikan yaitu TK dengan jumlah 1231 orang, SD dengan jumlah 2234 orang, SLB berjumlah 29 orang, SPDT berjumlah 45 orang, SMPT berjumlah 45 orang, SMA berjumlah 1364 orang, SMK berjulah 1232 orang, D.II berjumlah 663 orang, D.III berjumlah 663 orang, S1 berjumlah 533dan S2 berjumlah 35 orang, sedangkan jika ditotalkan secara keseluruhan berjumlah 9871 orang. 
Pendudukan merupakan salah satu faktor yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kelompok umur di kabupaten Lombok Barat yakti apabila di lihat dari jenis kelamin yaitu jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-lai 48.686 jiwa sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 48.218 jiwa.
Tingkat pendidikan di kabupaten Lombok Barat ada 8 jenis yang terdiri dari TK, SD, SLB, SPDT, SMPT, SMA, dan SMK. Sedangkan dilihat dari jenis sekolahnya yaitu negri berjumlah 439 buah, swasta 151 buah. Sedangkan jumlah guru PNS/guru tetap yayasan laki-laki berjumlah 2.255 orang sedangkan guru perempuan berjumlah 2.143 orang. Sedangkan jumlah siswa  7.877 orang. Yang paling dominan jumlah siswa dari ke 8 Jenjang pendidikan yang terdapat di kabupaten Lombok Barat adalah pendidikan Sekolah Dasar dengan jumlah siswa sebanyak 2.234 orang.
Keadaan tanaman pangan di kabupaten Lombok Barat dilihat dari luas lahan, rata-rata produksi dan produksi terdiri dari 10 kecamatan yang ada di kabupaten Lombok Barat maka luas lahan secara keseluruhan adalah 28.386 ha, dengan jumlah rata-rata produksi 53,79 ton sedangkan jumlah produksinya adalah 152.686 ton hektar.
Keadaan tanaman pangan di kabupaten Lombok Barat dilihat dari luas lahan, rata-rata produksi dan produksi terdiri dari 8 jenis hasil perkebunan yang di kabupaten Lombok Barat maka luas lahan secara keseluruhan adalah 4557 ha, dengan jumlah rata-rata produksi 425,76 ton sedangkan jumlah produksinya adalah 61.198 ton Perhektar. Yang paling dominan dari ke 8 jenis tanaman perkebunan adalah  dengan jumlah produksi 30.297 ton tiap tahun.
Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari 10 Jenis sarana dan prasarana yang masing-masing terbagi kedalam jumlah yang berbeda-beda yakni pasar umum ada 18 buah, toko atau kios ada 2862 buah, warung ada 3627 buah, bank ada 45 buah, LKP ada 9 buah, hotel atau losmen ada 27 buahpegadaian 9 buah dan KUD ada 27 Buah.
Keadaan industri gula aren  dilihat dari agro industri di kabupaten Lombok Barat dipengaruhi oleh berbagai unsur terjadi ka adanya perbedaan faktor fisik, ekonomis, dan faktor lain. Faktor fisik antar lain iklim, topografi, ketinggian di atas permukaan air laut, dan jenis ttanah. Faktor fisik menyebabkan adanya tempat-tempat tertentu yang hanya mengusahakan tanaman tertentu pula ka pada dasarnya tiap jenis tanaman selalu membutuhkan syarat-syarat yang tertentu pula. Faktor ekonomis antara lain permintaan pasar, pembiayaan, modal yang tersedia, dan risiko yang dihadapi, akan membatasi petani dalam melakukan industri gula aren. Faktor lainya antara lain hama penyakit, sosiologis, pilihan pribadi, dan sebagainnya akan menentukan dan membatasi industri gula aren. Klasifikasi industri gula aren dapat dibedakan menurut corak dan sifat, organisasi, pola, serta tipe industri gula aren  .
Peralatan produksi yang digunakan juga sangat mudah, yang umumnya bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang bisa didapat disekitar rumah mereka. Peralatan yang digunakan berupa tungku yang dibuat dari tanah liat, bumbung yang dibuat dari bambu. Peralatan lainnya yaitu berupa cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa dan bambu bekas pembuatan bumbung, ganden penyaring, pengaduk bisa dibuat dari kayu dan serabut atau ijuk yang tidak terpakai. Alat yang harus dibeli adalah wajan yang pemakaiannya bisa 3-5 tahun. Modal yang dikeluarkan oleh ibu rumahtangga adalah modal sendiri, tanpa ada pinjaman maupun bantuan dari lembaga-lembga yang ada disekitarnya (Departemen Perindustrian Propinsi NTB, 1995).
Karakteristik responden disajikan secara deskriptif yang meliputi kisaran umur, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman bertani, pendidikan, luas lahan. 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kisaran umur Ibu Rumahtangga yang terlibat dalam industri gula aren  40 tahun dengan 27 tahun-55 tahun. Dilihat dari umur ibu Rumahtangga yang turut berpartisipasi pada industri gula aren  di kabupaten Lombok Barat tergolong usia produktif. Dimana secara fisik maupun mental sudah siap untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat diproduksikan seperti salah satunya gula aren . Hal ini sesuai dengan pendapat Simajuntak (1985) yang menggolongkan umur sebagai berikut umur < 15 termasuk umur belum produktif, 15 – 64 tahun termasuk usia produktif, dan  lebih dari 65 tahun termasuk usia tidak produktif. 
Tingkat pendidikan responden sebagian besar (56%) berpendidikan tamat SD  ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa ibu Rumahtangga pada industri gula aren  di Kabupaten Lombok Barat pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Dengan banyak responden yang berpendidikan rendah, maka akan berpengaruh pada kurang pekanya mereka dalam merespon berbagai pengetahuan tentang industri gula aren  yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada keterampilan pengarajin dalam proses pembuatan gula aren  sehingga akan menghasilkan kualitas gula aren yang kurang baik.
Jumlah responden menunjukkan sebagian besar (72%) responden memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3-4 orang. Hal ini berarti bahwa tergolong keluarga menengah, sesuai dengan pendapat Ilyas (1988) bahwa 1-2 tanggungan keluarga kecil, 3-4 orang  keluarga menengah dan 5 orang  atau lebih keluarga besar. Keadaan ini menggambarkan bahwa responden dalam melaksanakan kehdiupan rumah tangga membutuhkan biaya yang cukup banyak
Pekerjaan pokok dapat mempengaruhi produktivitas para petani  dalam melakukan aktivitas sebagai seorang petani atau pengusaha . Pekerjaan pokok dalam bertani atau industri gula aren   membawa pengaruh pada keterampilan bercocok tanam seperti petani  dan pembuat gula aren . Hasil penelitian diketahui bahwa dari semua responden menjadikan petani  merupakan usaha pokok. 
Pengalaman berusaha responden paling banyak pada kisaran 11- 20 tahun  sebanyak 18 orang (72,00 %) yang berarti bahwa responden telah memiliki pengalaman berusaha yang cukup lama. Hal  ini berarti bahwa ibu Rumahtangga sudah cukup mengetahui dan memahami pelaksanaan industri gula aren .
Partisipasi ibu rumah tangga pada industri gula aren tergolong pada kategori tinggi, hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi pada semua tahap kegiatan tingkat partisipasi tinggi, artinya bahwa ibu ruamah tangga secara penuh terlibat dalam kegiatan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran keterlibatan ibu rumahtangga dalam usaha gula aren  sebagian besar (56%)  pada kategori tinggi,  dari interval skor 57 – 72. Artinya hanya ibu rumahtangga yang terlibat tanpa ada keterlibatan laki-laki (suami) atau orang lain, serta sebagian kecil (34%) ibu Rumahtangga  berada pada kategori sedang, dengan modus skor gabungan 48 dari interval skor 41 – 56. Artinya ibu rumahtangga dan suami terlibat bersama-sama dan berimbang atau adanya keterlibatan dengan orang lain (seperti saudara, tetangga, paman, anak).
Partisipasi ibu rumah tangga pada industri gula aren tergolong pada kategori tinggi, hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi tahap perencanaan ada 2 kegiatan yang memperoleh skor 9 dan 1 jenis kegiatan yang skornya 5 dengan tingkat partisipasi tinggi, artinya bahwa ibu ruamah tangga secara penuh terlibat dalam kegiatan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu rumahtangga responden pada tahap perencanaan pada kategori tinggi berada pada interval skor 19-27 sebanyak 68 persen. Artinya bahwa ibu Rumahtangga terlibat penuh menyiapkan peralatan di dalam pengelohan gula aren . Bahkan sebagian kecil (38 %) responden pada kategori sedang. Artinya bahwa ibu rumahtangga dan suami (laki-laki) terlibat bersama-sahma atau berimbang pada semua kegiatan. 
Tampak sebagian besar partisipasi ibu Rumahtangga dari ke 25 responden pada tahap perencanaan ada 17 responden (68%) berkategori tinggi, dan ada 8 responden (32%) berkategori sedang dan tidak ada yang berkategori rendah.
skor responden pada tahap pelaksanaan dengan jumlah skor 36 dengan kategori tinggi, dari ke 6 jenis kegiatan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pada tahap pelaksanaan skor rata-rata 6 dengan kategori tinggi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi ibu rumah tangga pada tahap pelaksanaan industri gula aren  tergolong pada kategori tinggi dengan skor 36 yaitu pada interval 25-36. Ini artinya bahwa ibu rumah tangga terlibat penuh dalam kegiatan pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya skor yang dicapai ibu rumah tangga pada tahap pelaksanaan. Partisipasi ibu rumahtangga responden pada tahap pelaksanaan pada kategori tinggi berada pada interval skor 25-36 dengan nilai jumlah skor 36 dengan modus skor 3. Artinya bahwa ibu Rumahtangga terlibat penuh menyiapkan peralatan di dalam pengelohan gula aren . Bahkan sebagian kecil (4 %) responden pada kategori sedang. Artinya bahwa ibu rumahtangga dan suami (laki-laki) terlibat bersama-sama atau berimbang pada semua kegiatan. 
Komponen proses pembuatan atau tahap pelaksanaan berada pada kategori tinggi, karena dari ke 25 responden tersebut tampak sebagian besar partisipasi ibu Rumahtangga ikut serta 100% kegiatan dalam melaksanakan industri gula aren skorya rata-rata atau modus 3 dari 12 jenis partisipasi 100 persen ibu rumah tangga ikut mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada industri gula aren.
Partisipasi ibu rumahtangga pada tahap pemasaran pada kategori tinggi karena berada pada interval skor 9-12 dengan jumlah responden 25 orang (100%) ikut pada tahap pemasaran. Artinya bahwa ibu rumahtangga dan suami (laki-laki) terlibat bersama-sama atau berimbang pada semua kegiatan yang menjadi tahap pemasaran. 
Pada tahap pemasaran berada pada kategori tinggi, karena dari ke 25 responden (100%) berpartisipasi tinggi pada tahap pemasaran yang terdiri dari 24 orang (96%) ikut menilai dan menyortir hasil produksi dan 25 responden (100%) ikut dalam mengemas dan memasarkan produk.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa  partisipasi ibu rumahtangga pada industri gula aren tergolong kategori tinggi dengan skor capaian sebesar 68 terdiri dari 3 tahap yaitu tahap perencanaan dengan total skor 23 dengan kategori tinggi,  tahap dengan total skor 36 dengan kategori tinggi dan pada tahap pemasaran dengan toal skor 9 dengan kategori tinggi
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