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ABSTRAK
Di NTB potensi industri kecil dan kerajinan rakyat dalam sektor pembangunan industri semakin

penting. Peran tersebut antara lain mempercepat trasnsformasi dari sektor pertanian kesektor industri,
meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah nilai produk pertanian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1). waktu yang dialokasikan untuk kegiatan
ekonomi khususnya dalam kerajinan anyaman ketak 2). kontribusi pendapatan wanita perajin
anyaman ketak dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat, 3).
Pemasaran anyaman ketak di Kabupaten Lombok Barat

Terbatas pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 1). Waktu yang dialokasikan wanita
perajin pada kegiatan kerajinan anyaman ketak adalah sebanyak 205,7 HKO (hari kerja orang),
Kegiatan sampingan 44,21 HKO, kegiatan usahataninya sendiri sebanyak 22,26 HKO, kerumah-
tanggaan sebanyak 20,38 HKO dan kegiatan sosial 8,46 HKO , 2). Pendapatan wanita perajin
anyaman ketak memberikan kontribusi sebesar 36,26 persen atau Rp. 3.200.167,65 per tahun
terhadap pendapatan total rumah tangganya, 3). Pemasaran anyaman ketak di desa penelitian melalui
pedagang-pedagang pengepul yang ada di desa, di kecamatan atau di pengepul Kota Mataram.
Pedagang pengepul tersebut selain dijual langsung di Mataram melalui arsop-arsop, juga dijual ke
Pedagang yang ada di Bali, seterusnya pedagang dari Bali menjualnya ke konssumen Luar negeri

Disarankan kepada pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan bantuan modal atau kredit
dan pembinaan melalui kelompok-kelompok perajin yang ada dengan syarat yang ringan dan birokrasi
yang sederhana, sedangkan kepada perajin meningkatkan desain produk untuk meningkatkan nilai
tambah dari tanaman ketak sehingga permintaan akan anyaman ketak  meningkat.

Kata kunci : Agroindustri, pemberdayaan wanita, perajin, anyaman ketak

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Bekerja bagi seseorang merupakan suatu kebutuhan pokok yang mendasar. Terlepas apakah seorang lelaki
atau wanita. Ini tidak lepas dari makna nilai yang terkandung di dalam setiap orang yang bekerja, yaitu 1).
Sebagai simbul status bagi yang sudah memperoleh pekerjaan, 2). Sebagai sumber pendapatan, 3). Dapat
membantu ekonomi keluarga, 4). Sebagai tolok ukur keberhasilan suatu wilayah/negara.

Namun untuk mendapat suatu pekerjaan bukan merupakan hal yang mudah. Dimana-mana kita sulit untuk
mendapatkan pekerjaan, sehingga pengangguranlah yang menjadi momok bagi masyarakat. Terjadinya
penganguran terjadi disebabkan tidak berimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang
tersedia. Ditambah lagi adanya persaingan antar jenis kelamin dalam meraih suatu pekerjaan, tentunya akan
semakin memberatkan kondisi yang sudah ada.

Begitu juga dalam proses persaingan, banyak menguntungkan kaum lelaki pada berbagai aspek kehidupan
dunia kerja, dibandingkan dengan wanita. Disamping itu adanya budaya yang masih mengakar dalam
kehidupan masyarakat kita yang menganggap kaum wanita secara biologis disiapkan untuk mengurus dapur,
mengandung dan mengurus anak serta mengurus rumah tangga (masak, manak, macak dan momong), dan
adanya budaya patriarki bahwa lelakilah yang paling pantas dalam segala bidang kehidupan (I Nyoman
Subanda, 2008), sehingga semakin sulitlah posisi wanita untuk mendapatkan pekerjaan.

Peran wanita sendiri dalam sektor domestik jauh dari perhatian. Peran wanita dari sektor ini belum
tersentuh secara substansial. Artinya peran wanita sebagai master (tuan rumah) dan manager (pengelola)
rumah tangga masih tetap langgeng untuk menempatkan dan sekaligus meligitimasi bahwa domestik sphere
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adalah tempat wanita yang tetap untuk beraktifitas (Norma Sulivan, 1994), dan sampai saat ini masih ada
anggapan bahwa laki-laki dianggap pencari nafkah utama keluarga (bread winner), sementara penghasilan
wanita tidak diperhitungkan sebagai penghasilan utama dalam keluarga. Persoalan ini menjadi krusial,
manakala dunia industri bisnis mulai melakukan diskriminasi atas numerasi reward atau penghasilan
yang harus diterima oleh wanita (Elvira Sahara, 2000). Asumsi stereotipe yang merugikan wanita disadari
oleh banyak pihak, telah menimbulkan diskriminasi terhadap peranan serta dan eksistensi wanita.

Menurut Ida Rochgiyanti et al (2002), bahwa peranan wanita sebagai sumber daya pembangunan
menyimpan potensi yang strategis dan wanita merupakan sumber daya ekonomi yang tidak kalah penting
dibandingkan dengan pria.

Wanita pedesaan umumnya memilih industri rumah tangga yang berkaitan dengan hasil pertanian setempat
untuk menjaga kelangusungan usaha. Ciri pekerjaan yang dilakukan pekerja wanita pada industri rumah tangga
tersebut adalah tidak membutuhkan ketrampilan khusus, tidak mengunakan peralatan yang rumit, tidak
dianggap berat dan membahayakan, serta luwes dari segi waktu.

Di NTB potensi industri kecil dan kerajinan rakyat dalam sektor pembangunan industri semakin penting.
Peran tersebut antara lain mempercepat trasnsformasi dari sektor pertanian kesektor industri, meningkatkan
kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah nilai produk pertanian.

Menurut  Heny (1997), agroindustri merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai
tambah komoditi pertanian yaitu melalui pengolahan produksi-produksi mentah hasil pertanian ( bahan baku )
menjadi produk olahan   ( bahan jadi ).

Perumusan Masalah
Usaha pembuatan anyaman ketak merupakan salah satu industri rumah tangga yang ada di Kabupaten

Lombok Barat. Mayoritas dilakukan oleh wanita untuk meningkatkan pendapatan keluarganya.
Industri anyaman ketak di bersifat turun-temurun sehingga pelaksanaannya masih mewarisi cara-cara lama

atau tradisional. Hal tersebut terlihat dari peralatan dan teknologi yang digunakan sangat sederhana, sehingga
hasil produksinya rendah dan keuntungannya kurang optimal, namun usaha tersebut tetap berlangsung karena
dapat menyerap tenaga kerja keluarga dan memberi nilai tambah meskipun rendah.

Dengan demikian yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :
1. Berapa banyak waktu yang dialokasikan oleh wanita pada usaha kerajinan anyaman ketak di Kabupaten

Lombok Barat
2. Berapa besar kontribusi pendapatan wanita pada usaha kerajinan anyaman  dalam meningkatkan pendapatan

rumah tangga.
3.  Bagaimana pemasaran kerajinan anyaman ketak di Kabupaten Lombok Barat

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini  bertujuan yaitu :

1 Untuk mengetahui besarnya waktu yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi khususnya dalam kerajinan
anyaman ketak  di Kabupaten Lombok Barat

2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan wanita perajin anyaman ketak dalam meningkatkan
pendapatan rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat

3. Untuk mengetahui bagaimana pemasaran anyaman ketak di Kabupaten Lombok Barat
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya Pemerintah

Daerah Tk. II Lombok Barat, untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan
pemberdayaan wanita, peningkatan produktivitas dan pendapatan wanita perajin.

METODE PENELITIAN

Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat secara

“porposive sampling” dengan pertimbangan bahwa hanya di desa tersebut di Kabupaten Lombok Barat
merupakan sentra dan potensi perajin anyaman ketak, denghan menggunakan metode “deskriptif”, dan
pengumpulan data primer menggunakan teknik survai, (Nasir, 1999, Singarimbun dan Efendi, 1999)
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Jumlah dan Teknik Penentuan Sampel Responden
Sampel dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang melakukan kerajinan anyaman ketak, dengan

mengambil 50 perajin. Penentuan sampel secara “qwota sampling”

Identifikasi Variabel dan cara Pengukurannya
Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Alokasi waktu adalah pendistribusian waktu untuk melaksanakan kegiatan pembuatan anyaman. Seluruh
kegiatan ini diukur dengan jam yang dicurahkan selama satu bulan yang lalu atau setahun yang lalu.

b. Pemasaran adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perajin untuk menjual produkya sampai ke tangan
konsumen

c. Pendapatan wanita perajin anyaman ketak adalah nilai penerimaan yang diterima wanita setelah dikurangi
dengan biaya produksi dalam pembuatan anyaman. Pendapatan ini diukur dengan rupiah per bulan atau
rupiah per tahun.

d. Pendapatan rumah tangga adalah jumlah pendapatan bersih yang diterima oleh perajin ditambah anggota
keluarga lainya dengan bekerja mencari nafkah di berbagai sektor. Pendapatan ini diukur dengan rupiah per
bulan atau per tahun.

Analisis Data
Data primer yang telah dikumpulkan di lapangan setelah diedit, disajikan dalam bentuk deskriptif.
a. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan industri anyaman ketak dianalisis deskriptif
b. Untuk mengetahui pemasaran anyaman ketak dilakukan analisis deskriptif
c. Untuk menganalisis pendapatan wanita perajin anyaman ketak digunakan analisis biaya dan pendapatan

(Wedastra, MS, 2007):
NI = TR – TC dimana : NI = Net Income (pendapatan bersih), TR = Total Revenue ( total penerimaan),
TC = Total Cost ( total biaya)

d. Untuk menganalisis total pendapatan rumah tangga digunakan rumus (Wedastra, MS, 2007):
TPRT = IWPR + IS + Iai
dimana : TPRT = total pendapatan rumah tangga, IWPR = pendapatan wanita pada usaha kerajinan
anyaman ketak, IS  = pendapatan suami, Ia = pendapatan angota keluarga, i   = anggota keluarga ke satu
dan seterusnya

e. Untuk menghitung kontribusi wanita perajin terhadap total pendapatan rumah tangga (Candra Ayu, 2001)
dengan rumus :

Pendapatan wanita perajin
Kontribusi wanita perajin = x    100%

Total pendapatan rumah tangga

HASIL DAN PEMBAHASAN
Alokasi Waktu Kerja Responden

Alokasi waktu adalah pendistribusian waktu selama 24 jam untuk berbagai kegiatan kerumah tanggaan, kegiatan
mencari nafkah dan kegiatan sosial termasuk di dalamnya waktu luang.

Berdasarkan Tabel 1 ditunjukkan bahwa alokasi waktu responden  dalam setahun adalah sebanyak 301,01HKO
(Hari Kerja Orang), yang sebagian besar ditrisbusi pada kegiatan usaha pokok sebagai perajin ketak, yakni sebanyak
205,7 HKO (73,20%), dan 22,26 HKO (7,92%) pada kegiatan usahataninya  sendiri serta pada usaha sampingan
sebanyak 42,21HKO (15,73%), sedangkan  pada kegiatan  kerumah - tanggaan  dan   kegiatan sosial    sebanyak
28,84 HKO ( 10,26%).

Pada kegiatan kerumah-tanggaan, responden melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari seperti menyapu,
memasak, mencuci, menyiapkan makanan keluarganya dan menyiapkan keperluan anaknya untuk berangkat
sekolah. Setelah aktivitas kerumah-tanggaannya selesai baru mengerjakan anyaman ketak. Sedangkan pada kegiatan
sosial biasanya kalau ada keluarga atau tetangga mengadakan ajatan (sunatan, kawin), atau duka  dan merayakan
hari-hari besar lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang alokasi waktu kerja wanita perajin bambu di daerah penelitian
dapat dilihat Tabel 1

Pada kegiatan anyaman bambu responden tidak melaksanakan setiap hari kerja atau dalam setahun 360 hari,
cuma melaksanakan  selama 301,01 hari kerja. Hal ini disebabkan oleh permintaan akan anyaman ketak oleh
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pengepul yang tidak kontinyu, sehingga permintaan terhadap produk-produk anyaman ketak berubah sesuai dengan
kondisi daerah ekspor.

Tabel 1. Alokasi Waktu Kerja Wanita Perajin Ketak di Daerah Penelitian Tahun 2010

NO Uraian Kegiatan Jumlah ( HKO) Prosentase (%)
1 Kegiatan Rumah Tangga 20,38 7,25
2 Kegiatan Sosial 8,46 3,01
3 Kegiatan Ekonomi

a. Kegiatan Pokok Perajin anyaman
ketak(n=50)
Kegiatan usahataninya sendiri (n=6)

b. b. Kegiatan Sampingan
 Berdagang (n=3)
 Buruh Tani(n=10)
 Buruh jasa (n=5)

205,7
22,26

24,05
8,92

11,24

73,20
7,92

8,56
3,17
4,00

Jumlah Hari Kerja Orang 301,01 100
Waktu Luang 58,91 16.36

Sumber : Data Primer Diolah

Biaya Produksi dan Pendapatan dari Usaha Anyaman Ketak
Biaya  produksi adalah semua korbanan yang dikeluarkan oleh perajin untuk memproduksi anyaman ketak dan

pendapatan merupakan imbalan jasa dari seorang perajin anyaman ketak yang melakukan kegiatan ekonomi, dengan
memadukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal dan ketrampilan dihitung dengan cara
mengurangi nilai penerimaan (total nilai produksi) dengan total pengeluaran.

Rata-rata biaya produksi dan pendapatan perajin anyaman ketak dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 sebagai berikut
:

No Jenis Biaya
1 Bahan Baku
2 Tenaga Kerja

Rata-rata pendapatan responden dari usaha pokoknya (usaha kerjinan anyaman ketak) di daerah penelitian
sebesar Rp. 3.200.167,65.

Pendapatan Usaha Sampingan
Sempitnya kepemilikan lahan pertanian menyebabkan sebagian dari rumah tangga di pedesaan mempunyai pula

sumber nafkah dari luar pertanian. Bahkan sebagian rumah tangga di pedesaan bergantung sepenuhnya pada
pekerjaan-pekerjaa  di luar sektor pertanian atau pekerjaan sampingan yang terpaksa dikerjakan untuk menghidupi
keluarganya.

Pada Tabel 4 ditunjukkan bahwa rata-rata pendapatan responden dari usaha sampingan sebesar Rp. 500.228,50
yang sebagian besar diperolehnya dari usaha dagang dan yang paling kecil adalah pekerjaan buruh tani.

No Jenis Biaya
1 Bahan Baku
2 Tenaga Kerja

Tabel 2. Rata-rata Biaya Produksi Anyaman
Ketak per tahun di Daerah Penelitian
Tahun 2010

No Jenis Biaya Nilai (Rp)
1 Bahan Baku 4.245.231,62
2 Tenaga Kerja 3.217.579,23
3 Bahan Penolong 1.504.435,30

Total 8.967.246,15
Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 3. Rata-rata Pendapatan Perajin Anyaman
Ketak per tahun di Daerah Penelitian
Tahun 2010

No Uraian Nilai
1 Nilai Produksi 12.167.413,80
2 Biaya Produksi 8.967.246,15
3 Pendapatan 3.200.167,65
Total 8.967.246,15
Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 4. Rata-rata Pendapatan usaha Sampingan per
Tahun di Daerah Penelitian Tahun 2010

No Jenis Pekerjaan
Sampingan

Pend. Bersih
(Rp/tahun)

1 Dagang 252.369,50
2 Buruh Tani 109.805,00
3 Jasa 138.054,00

Rerata 500.228,50
Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 5. Rata-rata Pendapatan Total Perajin per tahun di Daerah
Penelitian Tahun 2010

No Jenis Pekerjaan Pendapatan
Bersih (Rp/Th)

Prosentase
(%)

1 Utama (anyaman ketak) 3.200.167,65 86,48
2 Sampingan 500.228,50 13,52

Total Pendapatan Wanita 3.700.396,15 100,00
Sumber : Data Primer Diolah

Sumber : Data Primer Diolah

Sumber : Data Primer Diolah
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Tabel 5. menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu Rp. 3.200.167,65 (86,48%) pendapatan responden bersumber
dari usaha pokok sebagai perajin anyaman bambu dan Rp. 500.228,50 (13,52%) bersumber dari usaha sampingan.

Pendapatan dari Usahataninya Sendiri

Pola usahatani yang dilaksanakan selama setahun di daerah penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 6.  Pola Tanam Pada Responden dalam Setahun di Daerah Penelitian Tahun 2010

Sumber : Data Primer Diolah
Keterangan : MK = Musim Kemarau, MH = Musim Hujan

Dari tabel tersebut di atas, maka pola tanam yang paling banyak diusahakan dalam setahun oleh pemilik lahan
adalah pola tanam padi-kedelai padi yaitu sebanyak 4 orang (44,45%).
Sempitnya luas pemilikan lahan menyebabkan pendapatan yang diterima rumah tangga responden juga kecil. Untuk
mengetahui pendapatan usahatani dari usahataninya sendiri dapat dilihat Tabel 7.

Tabel 7.  Pendapatan Usahatani per Luas Garapan dalam Setahun di Daerah Penelitian Tahun 2010

Pola Tanam Biaya Produksi
(Rp)

Nilai Produksi
(Rp)

Pendapatan
(Rp)

Padi-Kedelai-Padi 698.995,63 2.463.538,75 1.764.543,12
Padi-Kacang Hijau-Padi 497.112,50 1.955.118,90 1.458.006,40
Padi-Jagung -Padi 447.405,22 2.056.670,50 1.609.265,28

Rata-rata 547.837,78. 2.158.442,72 1.610.604,93
Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat ditunjukkan bahwa rata-rata pendapatan  rumah tangga  responden dari
usahataninya sendiri sebesar Rp. 1.610.604,93/luas garapan/tahun. Tabel tersebut di atas dapat pula dilihat bahwa
rata-rata pendapatan dari usahatani pola tanam Padi-Kedelai-padi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari
pola tanam yang lainnya.

Pendapatan Rumah Tangga
Pendapatan rumah tangga merupakan penjumlahan dari pendapatan anggota keluarga (istri, suami dan anak),

baik dari usaha pokok (kerajinan, usahataninya sendiri) maupun dari usaha sampingan. Total pendapatan keluarga
responden di daerah penelitian dapat dilihat Tabel 8.

Berdasarkan atas Tabel 8 di atas, dapat ditujukkan bahwa total pendapatan rumah tangga responden di daerah
penelitian Tahun 2010 sebesar Rp. 8.826.694,85

Pendapatan istri sebagian besar dari usaha pokok sebagai perajin anyaman ketak yaitu sebesar Rp.
3.200.167,65/tahun, sedangkan dari usaha sampingan sebesar Rp. 500.228,50/tahun. Untuk kepala keluarga
(suaminya), 9 orang kepala keluarga sebagai petani dengan pendapatan rata-rata dari usahataninya sendiri sebesar
Rp. 1.610.604,93 dan dari usaha sampingan sebesar Rp. 2.392.007,85. Untuk anaknya pekerjaan pokok tidak ada,
karena pekerjaan / kegiatan ekonomi terus berubah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Sumbangan kegiatan
ekonomi anak terhadap pendapatan total rumah tangga adalah sebesar Rp. 1.122.021,17

Kepala keluarga  dan anaknya yang bekerja sebagai prajin anyaman ketak sebenarnya hanyalah membantu
kegiatan istri atau ibunya saja, sehingga dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai pekerjaan pokok.
Pada Tabel 8 ditunjukkan bahwa kontribusi pendapatan wanita perajin anyaman ketak di daerah penelitian Tahun
2010 adalah sebesar Rp. 3.200.167,65

No MK.I
Th.2009

MK.II
Th.2009

MH.
Th.2009/2010

Jumlah
(orang)

Prosentase
(%)

1 Padi Kedelai Padi 4 44,45
2 Padi Kacang Hijau Padi 2 22,22
3 Padi Jagung Padi 3 33,33

Jumlah 9 100,00
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Tabel 8. Total Pendapatan Keluarga Berdasarkan atas Jenis Pekerjaannya di Daerah Penelitian Tahun 2010

No Pekerjaan Pendapatan Keluarga (Rp)
Istri Suami Anak Jumlah

I Pokok
a Kerajinan 3.200.167,65 (86,48) - - 3.200.167,65
b Usahataninya - 1.610.604,93 (40,24) - 1.610.604,93
II Sampingan
a Buruh tani 109.805,00 (2,97) 625.108.,30 (15,62) 95.760 (8,54) 830.673,30
b dagang 252.369,50 (6,82) - - 252.369,5
c Buruh jasa 138.054,00 (3,73) 180.250,75 (4,50) - 318.304,75
d Buruh bangunan - 1.336.402,30 (33,39) 900.560,50 (80,26) 2.236.962,80
e Buruh Anyaman - 250.246,50 (6,25) 125.700,67 (11,20) 375.947,17

Rata-rata 3.700.396,13 (100) 4.004.277,55 (100) 1.122.021,17 (100) 8.826.694,85 (100)
Kontribusi (41,92) (45,37) (12,71) (100)

Keterangan : Angka dalam kurung adalah prosentase

Kepala keluarga  dan anaknya yang bekerja sebagai prajin anyaman ketak sebenarnya hanyalah membantu
kegiatan istri atau ibunya saja, sehingga dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai pekerjaan pokok.
Pada Tabel 8 tersebut di atas, ditunjukkan bahwa kontribusi pendapatan wanita perajin anyaman ketak di daerah
penelitian Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 3.200.167,65

Menurut responden bahwa pendapatan dari anyaman ketak sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,
sehingga adanya asumsi wanita bekerja hanya sekedar memperoleh tambahan uang guna dinikmati sendiri tidak
selalu benar.

Walaupun pendapatan perajin anyaman ketak memberikan sumbangan 36,26 % dari total pendapatan rumah
tangganya, namun sampai saat ini belum mampu meningkatkan harkat dan kesejahteraan perajin yang terlibat di
dalamnya. Dengan rata-rata produktivitas yang masih dibawah upah minimum dan tempat tinggal yang rata-rata
masih di lingkungan kumuh. Kondisi tempat tinggal dan lingkungan sekitar yang belum memenuhi standar
kehidupan, maka tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat perajin masih belum seperti yang diharapkan.
Secara teknis maupun ekonomis masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi untuk dapat
mengoptimalkan pengembangan sentra industri.

Pemasaran Anyaman Ketak
Sebenarnya pemasaran anyaman ketak NTB tidak perlu diragukan lagi, karena sudah menenbus pangsa pasar

luar negeri. Perajin anyaman ketak dalam menjual produksi tidak langsung menjualnya ke konsumen melainkan
melalui pedagang pengepul yang ada didesanya atau di kecamatan bahkan dari ibu kota Mataram. Dimana para
perajin didatangai oleh pemilik-pemilik arsop untuk memesan produk dengan desain yang diinginkan. Pemilik arsop
kemudian menjual kepada konsumen.

Pedagang pengepul baik berupa pedagang arsop ataupun pedagang pengepul yang ada di desa atau di Ibu kota
Mataram akan menjualnya kepedagang yang ada di Bali dan pedagang yang ada di Bali menjualnya ke Luar negeri.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Terbatas pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :
1. Waktu yang dialokasikan wanita perajin pada kegiatan kerajinan anyaman ketak adalah sebanyak 205,7 HKO

(hari kerja orang), Kegiatan sampingan 44,21 HKO, kegiatan usahataninya sendiri sebanyak 22,26 HKO,
kerumah-tanggaan sebanyak 20,38 HKO dan kegiatan sosial 8,46 HKO

2. Pendapatan wanita perajin anyaman ketak memberikan kontribusi sebesar 36,26 persen atau Rp. 3.200.167,65
per tahun terhadap pendapatan total rumah tangganya

3. Pemasaran anyaman ketak di desa penelitian melalui pedagang-pedagang pengepul yang ada di desa, di
kecamatan atau di pengepul Kota Mataram. Pedagang pengepul tersebut selain dijual langsung di Mataram
melalui arsop-arsop juga dijual ke Pedagang yang ada di Bali, seterusnya pedagang dari Bali menjualnya ke
konssumen Luar negeri

Saran-saran
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Disarankan kepada pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan bantuan modal atau kredit dan pembinaan
melalui kelompok-kelompok perajin yang ada dengan syarat yang ringan dan birokrasi yang sederhana, sedangkan
kepada perajin meningkatkan desain produk untuk meningkatkan nilai tambah dari tanaman ketak sehingga
permintaan akan anyaman ketak meningkat.
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