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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Indonesia merupakan Negara Agraris. Negara Agraris adalah Negara yang 

perekonomiannya bergantung atau ditopang oleh sektor pertanian. Sektor pertanian 

mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Negara. Negara agraris 

terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya,  melihat potensi yang ada 

diharapkan dapat menunjang pendapatan nasional dengan memanfaatkan hasil-hasil 

pertanian yang beragam. Pembangunan pertanian di perlukan guna untuk terus 

meningkatkan dan memperbaiki hasil produksi pertanian di Indonesia. 

      Pembangunan pertanian di arahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna 

untuk memenuhi kebutuhan pangan, industry dalam negeri, meningkatkan nilai 

ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan 

mendorong pemeratan berusaha. Sektor yang potensial untuk dikembangkan guna 

mencapai sasaran pembangunan tersebut adalah dengan mengembangkan Industri 

yang berdiri di bidang pertanian.  

      Pengertian Industri menurut UU no. 5 Tahun 1984 adalah kegiatan ekonomi 

mengolah bahan mentah, barang baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaanya. Bahan-bahan industri 

diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga 

menghasilkan barang yang bernilai lebih dan memiliki nilai guna bagi masyarakat.  
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      Komoditas yang bisa dikembangkan untuk Industri adalah mendong. Mendong  

adalah salah satu tumbuhan yang hidup di rawa, tanaman ini tumbuh di daerah yang 

berlumpur dan memiliki air yang cukup. Mendong merupakan salah satu jenis 

rumput, dan biasanya tumbuh dengan panjang kurang lebih 100 cm. Di Kecamatan 

Wajak, Kabupaten Malang, mendong dijadikan sebagai bahan baku untuk kerajinan. 

      Kecamatan Wajak terkenal dengan produk unggulannya yaitu kerajinan yang 

berbahan dasar dari mendong, sehingga terdapat beberapa industri yang berdiri di 

bidang kerajinan tersebut. Industri tersebut tepatnya berlokasi di Desa Wajak dan 

Desa Blayu. Bentuk industry kerajinan berbasis mendong adalah usaha mikro kecil 

menengah (UMKM). Produk yang dihasilkan oleh UMKM kerajinan berbasis 

mendong tersebut adalah tikar mendong dan tampar mendong. Tujuan dari UMKM 

tersebut adalah untuk meningkatkan keawetan mendong sehingga bisa tahan lama, 

menciptakan kegunaan baru, dan memanfaatkan mendong agar memperoleh nilai jual 

yang tinggi dipasaran. Usaha kerajinan berbasis mendong memberikan dampak 

positif bagi perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Desa 

Wajak dan Desa Blayu karena kebanyakan masyarakat di daerah tersebut bermata 

pencaharian sebagai pengrajin.  

      Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Analisis Pendapatan dan Nilai Tambah Usaha Kerajinan 

Berbasis Mendong Di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang”. Penelitian tersebut 

dilakukan untuk menganalisis  pendapatan dan nilai tambah yang diterima oleh 

pengusaha kerajinan yang berbasis mendong.  



 

3 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana gambaran proses produksi usaha kerajinan berbasis mendong di 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang? 

2. Berapa Pendapatan usaha kerajinan berbasis mendong di Kecamatan Wajak 

Kabupaten Malang? 

3. Berapa nilai tambah usaha kerajinan berbasis mendong di Kecamatan Wajak 

Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui gambaran proses produksi usaha kerajinan berbasis mendong di 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui pendapatan usaha kerajinan berbasis mendong di Kecamatan 

Wajak Kabupaten Malang. 

3. Mengetahui nilai tambah usaha kerajinan berbasis mendong di Kecamatan 

Wajak Kabupaten Malang. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahan masukan bagi pemerintah untuk pembinaan usaha kerajinan berbasis 

mendong. 

2. Bahan referensi ilmiah bagi akademisi atau peneliti lainnya yang berniat untuk 

melakukan penelitian dengan object usaha kerajinan berbasis mendong. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Adapun beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wajak, tepatnya di Desa Wajak dan 

Desa Blayu. 

2. Mendong merupakan jenis tanaman yang hidup di rawa dan tumbuh di daerah 

yang berlumpur. Tanaman mendong merupakan bahan baku utama untuk 

pembuatan kerajinan di Kecamatan Wajak. 

3. Usaha mikro kecil menengah (UMKM)  adalah usaha produktif milik 

orang/perorangan yang bersifat menghasilkan pendapatan. Usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) dalam penelitian ini adalah usaha kerajinan berbasis 

mendong diantaranya: 

 Usaha kerajinan tikar mendong 

 Usaha kerajinan tampar mendong 

4. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang mempengaruhi 

keberlangsungan kegiatan usaha. Tenaga kerja dalam penelitian ini ada 2 jenis 
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sesuai dengan usaha yang diteliti yaitu tenaga kerja untuk usaha kerajinan 

tikar mendong dan tenaga kerja untuk usaha kerajinan tampar mendong. 

Tenaga kerja usaha kerajinan tikar mendong yaitu tenaga kerja menenun. 

Tenaga kerja untuk usaha kerajinan tampar mendong adalah ngleles dan 

nampar. 

 Ngleles merupakan jenis kegiatan untuk melilit mendong 

menggunakan alat yang bernama sekiran.  

 Nampar merupakan kegiatan mengepang hasil lilitan atau lelesan 

dengan menggunakan mesin tampar. 

5. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang, 

untuk memperoleh barang dan jasa. 

6. Penerimaan adalah total penerimaan yang di peroleh dari jumlah barang yang 

terjual dengan harga jual yang ditentukan. 

7.  Keuntungan adalah hasil pengurangan antara total penerimaan (TR) dan total 

biaya (TC) 

8. Nilai tambah (value added) adalah pertambahan nilai yang terjadi karena suatu 

komoditi mengalami proses pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan 

dalam satu proses produksi. 

1.4.2 Pengukuran Variabel   

Variabel yang diukur dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat ukur 

varibel diantaranya: 
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1. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam proses

produksi yang dinyatakan dalam (Rp).

2. Penerimaan merupakan hasil kali harga produk dan total produksi (Rp).

3. Pendapatan adalah nilai dari pengurangan antara total penerimaan dengan

total produksi (Rp).

4. R/C ratio adalah perbandingan antara pendapatan total dan biaya produksi

yang dinyatakan dalam (%).

5. Faktor konversi adalah hasil pembagian dari hasil produksi dengan bahan

baku yang ikut dalam pegolahan.

6. Koefisien tenaga kerja diperoleh dari hasil bagi antara tenaga kerja dengan

input (HOK/proses produksi).

7. Harga produk adalah nilai rata-rata yang dikeluarkan untuk suatu produk

dinyatakan dalam satuan harga rupiah (Rp).

8. Upah tenaga kerja  merupakan seluruh biaya untuk tenaga kerja dibagi

jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali proses produksi

(Rp/hok).

9. Harga input bahan baku adalah harga yang dikeluarkan untuk memperoleh

bahan baku (Rp).

10. Sumbangan input lain adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi

termasuk biaya tetap dan biaya variabel selain bahan baku utama yang

dinyatakan dalam (Rp).

11. Nilai produk merupakan hasil dari kali faktor konversi dan harga produk

rata- rata yang dinyatakan dalam (Rp).
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12. Nilai tambah dihitung dari berapa besar nilai produk dikurangi sumbangan 

input lain dan harga bahan baku (Rp). 

13. Rasio nilai tambah adalah rasio perbandingan antara nilai tambah dengan 

nilai produk dan dikali dengan 100 % dan dinyatakan dala (%). 

14. Imbalan tenaga kerja adalah hasil yang diterima oleh tenaga kerja diperoleh 

dari perkalian dari koefisien tenaga kerja dengan upah rata-rata tenaga kerja 

dinyatakan dengan (Rp). 

15. Bagian tenaga kerja adalah perbandingan imbalan tenaga kerja dengan nilai 

tambah dikali 100 % yang dnyatakan dengan (%). 

16. Keuntungan adalah hasil pengurangan dari nilai tambah dengan imbalan 

tenaga kerja dinyatakan dengan (Rp). 

17. Tingkat keuntungan adalah perbandingan dari keuntungan dengan nilai 

tambah dan dikali dengan 100 % yang dinyatakan dengan (%). 

 


