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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik 

Indonesia  pada tahun 2017 mencapai 5,07 persen, ini merupakan angka tertinggi 

sejak tahun 2014 . Sumber pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir berasal dari 

sektor industri pengolahan, pertumbuhan di industri ini dampaknya sangat besar 

karena menyerap banyak tenaga kerja dan kontribusinya besar sekali. Dan 

kebanyakan industri pengolahan ini kebanyakan berbentuk Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah dimana persaingan yang terjadi sangatlah kompetitif antara satu 

dengan yang lain.  

Usaha Mikro, kecil dan menengah adalah salah satu pendorong ekonomi 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, 

serta memberi peran yang sangat penting dalam perdagangan. Usaha kecil 

berperan besar dalam memberikan kesempatan kerja dan pendapatan. Khususnya 

di wilayah perdesaan yang mayoritas masyarakatnya berpendapatan rendah 

Ekonomi pasar menjadi salah satu kendala bagi para pelaku usaha, karena daya 

saing industri lokal yang masih  lemah yang nantinya akan menurunkan potensi 

pengusaha dan beberapa UMKM (Sabirin, 2016). 

Menurut Arifin (2011) Industri Kecil Menengah (IKM) menjadi sektor 

yang penting di Indonesia karena mampu menyediakan lapangan kerja, sehingga
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 IKM menjadi sumber pendapatan primer maupun sekunder. Dengan 

kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam dengan jumlah penduduk 4,9 

juta jiwa maka membuat industri pengolahan diwilayah NTB memiliki potensi 

yang besar untuk dapat dikembangakan. Salah satu sektor unggulan NTB adalah 

sektor usaha industri, khusunya tenun gedogan. 

Di Nusa Tenggara Barat menurut data Tahun 2016 khususnya di sektor 

industri rumah tangga terdapat sebanyak 32.229 unit usaha yang menyerap tenaga 

kerja sebanyak 57.422 orang, dengan nilai investasi sebesar Rp 22.140.670, 

Khususnya disektor industri tenun gedogan. Untuk lebih jelasnya data tersebut 

disajikan dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jumlah Industri Tenun Gedogan di Tiap-tiap Kabupaten/Kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016. 

No Kab/Kota Unit Usaha 

(unit) 

Tenaga 

Kerja 

Investasi  

(Rp) 

1. Kota Mataram 165 835 692.150 

2. Lombok Barat 823 7.406 3.140.283 

3. Lombok Tengah 7.615 27.289 6.109.120 

4. Lombok Timur 1.426 17.329 9.202.625 

5. Lombok Utara 782 2.100 916.152 

6. Sumbawa Barat 110 402 1.335. 500 

7. Sumbawa 231 398 50.054 

8. Dompu 281 555 320.826 

9. Kota Bima 36 213 51.210 

10. Bima 443 895 322.750 

Total 32.229 57.422 22.140.670 

Sumber :Dinas Perindustrian NTB 2016. 
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Berdasarkan Tabel 1.1 dari 10 kabupaten yang ada di provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Lombok Timur dari segi investasi lebih besar dari pada kabupaten 

lainnya dimana investasi sebesar Rp. 9.202.625. Hal ini menunjukkan bahwa 

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu industri kerajinan yang mulai 

berkembang. Khususnya adalah industri tenun gedogandengan jumlah tenaga kerja 

sebesar 17.329 orang.  

Pada tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur  terdapat 1.426  jumlah unit 

usaha dan di Kecamatan Pringgasela merupakan  jumlah sentra terbanyak yaitu 

sebesar 1.065 unit usaha  disektor industri tenungedogan. Untuk lebih jelasnya 

data tersebut disajikan dalam Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Jumlah Industri Tenun Gedogan di Kabupaten  Lombok Timur  

Tahun 2016. 

No Kecamatan Unit Usaha (unit) 

1. Aikmel 91 

2. Jerowaru - 

3. Keruak 100 

4. Labuhan Haji - 

5. Masbagik - 

6. Montong Gading - 

7. Pringgabaya - 

8. Pringgasela 1.065 

9. Sakra - 

10. Sakra Barat - 

11. Sakra Timur 15 

12. Sambalia - 

13. Selong 9 

14. Sembalun 35 

15. Sikur - 

16. Suela - 

17. Sukamulia 28 

18. Suralaga 83 

19 Terara - 

20. Wanasaba - 

Total 1.426 

Sumber :Dinas Perindustrian  Lombok Timur 2016. 
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Berdasarkan Tabel 1.2 Kecamatan Pringgasela merupakan  jumlah sentra 

terbanyak yaitu sebesar 1.065 unit usaha  disektor industri tenun gedogan. Produk 

yang dihasilkan oleh industri rumah tangga ini biasanya berupa kain tenun, 

selendang, sal, dan sajadah. 

Tabel 1.3 Jumlah Industri Tenun Gedogan di Kecamatan Pringgasela 

Tahun 2016. 

No. Desa/Kelurahan Unit Usaha  

(Unit) 

1. Aik Dewa 55 

2. Jurit 5 

3. Jurit Baru 5 

4. Pengadangan 88 

5. Pengadangan Barat - 

6. Pringgasela 451 

7. Pringgasela Selatan 385 

8. Pringgasela Timur 42 

9. Rempung 27 

10. Timbanuh 7 

Total 1.065 

Sumber : Dinas Perindustrian  Lombok Timur 2016. 

Berdasarkan tabel 1.3 daerah sentra industri tenun di Kabupaten Lombok 

Timur berada di desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela mayoritas 

masyarakatnya bekerja sebagai penenun terutama wanita. Industri tenun gedogan 

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 Desa Pringgasela 
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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. 

Pengerajin 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, sal,selendang, sajadah 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. Ciri khas tenunan gedogan dari Desa 

Pringgasela adalah motifnya yang sangat berbeda dari tenun-tenun di daerah 

lainnya dan yang menjadi andalan di Desa ini adalah tenun songket seperti tenun 

ragi sari menanti dan pucuk rebong.Selain motif yang paling membedakannya 

adalah alat yang digunakan dalam proses produksi di Desa Pringgasela sendiri 

masih menggunakan alat yang sangat sederhana yang terbuat dari balok-balok 

kayu alat ini biasanya disebut alat gedogan. 

Tenunan yang memiliki ciri sangat khas ini, ternyata mengalami sejumlah 

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

diproduksi, tantangannya selain harus bersaing dengan tenun daerah lain adalah 



6 
 

 
 

persaingan merebut pasar dan pengrajin sering kali kesulitan dalam memperoleh 

bahan baku yang berupa zat pewarna alami.Industri tenun 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 mulai berkurang, kebanyakan tenagakerja disini 

masyarakat yang berumur 40 tahunan. Seiring perjalanan waktu dan pesatnya 

perkembangan zaman, tenungedogan tengah dihadapkan pada ketatnya persaingan 

internasional. Kenyataannya industri rumahan ini masih kesulitan dalam 

memasarkan kain tenunnya karena kurangnya daya beli wisatawan terhadap 

produk industri 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. 

Selain kendala pemasaran, bantuan modal juga sangat dibutuhkan dari 

pemerintah untuk menunjang biaya produksi seperti pembelian bahan baku 

ataupun dari tingkat tenaga kerja. Apabila modal yang diberikan besar dan 

didukung dengan pemasaran yang bagus, maka tenun ini dapat menjadi penggerak 

ekonomi serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa industri tenungedogan di desa ini merupakan salah satu 

UKM yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Indsutri kerajinan kain 

tenun gedoganini sangat penting karena banyak menampung masyarakat terutama 

ibu rumah tangga yang tidak mendapatkan perkerjaan disektor formal sehingga 
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dapat membantu menekankan tingkat pengangguran dan meningkatakan 

pendapatan.  

Pada tahun 2015 masyarakat setempat menggelar acara Alunan Budaya 

Desa (ABD) untuk pertama kalinya yang bertujuan untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan tenungedogan yang ada di Pringgasela. Kegiatan tersebut 

berlanjut diadakan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pegelaran ABD 

menampilkan sebanyak 1.350 penenun dan juga memecahkan rekor Muri. Upaya 

ini dilakukan untuk memperkenalkan ke pada dunia bahwa pringgasela memiliki 

kerajinan yang sangat khas dan merupakan industri yang cukup potensial munuju 

industri yang mendunia dan industri tenungedogan ini terus mengalami 

peningkatan baik dari jumlah usaha maupun pruduknya tercatat dari tahun 2015-

2017 terdapat 451 unit usaha. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Berapa besar pendapatan usaha industri tenun gedogan di Desa Pringgasela 

Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur ? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi usaha industri tenun gedogan di Desa Pringgasela 

Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur ? 

3. Bagaimana saluran pemasaran usaha industri tenun gedogan di Desa 

Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur ? 

4. Apakah hambatan yang dihadapi pengerajin tenun gedogan di Desa 

Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terbatas pada objek yang diteliti yaitu penulis hanya 

akan melakukan penelitian pada usaha industri tenun gedogan. Objek penelitian 

ini berada di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. 

Selain itu, penelitian ini sebatas untuk mengeatahui besarnya pendapatan, tingkat 

efisiensi usaha, saluran pemasaran dan hambatan yang dihadapi oleh pengerajin 

tenun. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk menganalisis pendapatan usaha industri tenun gedogan di Desa 

Pringgasela tenun di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. 

2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi usaha Industri tenun gedogan di Desa 

Pringgaseladi Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. 

3. Untuk menganalisis saluran pemasaran usaha industri tenun gedogan di Desa 

Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. 

4. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi pengerajin tenun gedogan di 

Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya 

bagi peneliti dan semua pihak yang terkait maupun bagi pembaca secara umum. 

Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 

Ekonomi Pembangunan mengenaiefisiensi usaha industri tenun gedogan di 

Desa Pringgasela Kecamatan Pinggasela Kabupaten Lombok Timur. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan untuk 

meningkatkan pendapatan pengusaha tenun Desa Pringgasela Kecamatan 

Pringgasela Kabupaten Lombok Timur 

b. Bagi Pengusaha 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan keberhasilan 

usaha melalui peningkatan pendapatan yang diperoleh, serta sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi secara efisien. 


