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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Setiap wilayah mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, 

mempunyai ciri khas tertentu serta cara yang berbeda dalam mengelola hasil 

sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam pada suatu daerah menunjukkan 

mata pencaharian dari masyarakat. Menurut konsep dasar geografi yakni, konsep 

diferensiasi areal memandang bahwa suatu tempat atau wilayah terwujud sebagai 

hasil integrasi berbagai unsur atau fenomena lingkungan baik yang bersifat alam 

dan kehidupan. Integrasi fenomena menjadi suatu tempat atau wilayah 

mempunyai corak individualitas tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari 

tempat atau wilayah yang lain. Diferensiasi inilah yang antara lain juga 

mendorong terjadinya interaksi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain 

(IGI  dalam Sumadi, 2003:49). Maka, menurut pendapat tersebut letak geografis 

suatu daerah dapat mempengaruhi jenis dan usaha mata pencaharian yang 

diusahakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang salah satu 

bagiannya adalah menciptakan suatu jenis barang atau jasa dan melakukan 

pertukaran dengan daerah lainnya.  

Pertukaran barang atau jasa yang dilakukan dari satu daerah ke daerah lainnya 

adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Nursid 

Sumaatmadja (1988:78) menyatakan bahwa pendekatan keruangan yaitu 



2 
 

pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia dan pendekatan regional. 

Menurut pendapat tersebut manusia yang mencari penghasilan untuk kebutuhan 

hidupnya termasuk ke dalam pendekatan geografi bagian pendekatan aktivitas 

manusia. Hal ini didukung oleh potensi daerah yang berbeda, sehingga memicu 

terjadinya pertukaran barang atau jasa dari satu daerah ke daerah yang lainnya, 

dan ini merupakan salah satu bentuk interaksi. Selain itu pola aksesibilitas juga 

mendukung dalam proses interksi sebuah daerah dengan daerah lainnya. Salah 

satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau 

rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah 

tersebut. Semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut 

maka semakin mudah aksesibilitas yang didapat begitu pula sebaliknya semakin 

rendah tingkat aksesibilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau 

dari daerah lainnya (Bintarto, 1977).  

Kerajinan kain perca di desa Sukamulya kecamatan Banyumas Kabupaten 

pringsewu merupakan salah satu contohnya. Potensi di desa ini terletak pada 

sumber daya manusianya, yang mampu berkreativitas dalam menciptakan 

kerajinan dengan berbagai bentuk. Kerajinan yang mereka geluti adalah kerajinan 

kain perca. Kain perca adalah potongan kain yang biasanya tidak dipakai lagi oleh 

produsen kain, atau industri garmen. Penggunaan kain perca sebagai bahan untuk 

membuat kerajinan dapat mengurangi sampah yang akan dibuang, dan bisa 

menambah penghasilan. Kain perca merupakan kain sisa atau limbah dari 

produsen kain atau industri garmen. Limbah-limbah kain ini berukuran kecil yaitu 

5 - 20 cm. Panjang dari kain perca ini terkadang mencapai 3 – 5 m, hal ini 

dikarenakan limbah kain ini merupakan limbah dari kain sprei. Sehingga 
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kerajinan inilah yang dipilih oleh masyarakat untuk menambah penghasilan diluar 

hasil pertanian.  

Dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, keluarga di desa cenderung 

lebih mengandalkan hasil pertanian. Luas lahan akan menentukan jumlah dari 

hasil pertanian. jika lahan pertanian tidak cukup mendukung penghasilan 

masyarakat, maka masyarakat akan bekerja mencari penghasilan lain. Pekerjaan 

yang diusahakan oleh masyarakat beragam jenisnya, seperti menjadi buruh, 

karyawan, dan wirausaha. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat yang lainnya, wirausaha menjadi pilihan utama. Wirausaha adalah 

cara seseorang untuk menciptakan peluang kerja sendiri, dalam sebuah 

perusahaan yang dikelola sendiri. Jenis wirausaha tersebut diantaranya adalah 

wirausaha kuliner, fashion, bidang properti, peternakan, dan hand made atau yang 

sering disebut dengan kerajinan. 

Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang 

berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Jenis dan 

hasil kerajinan tangan sangat beragam, diantaranya adalah kerajinan kain  perca. 

Kerajinan kain perca saat ini sudah mulai berkembang di berbagai daerah. Kain 

perca adalah kain yang menjadi limbah pabrik konveksi, atau bahasa mudahnya 

kain sisa dari tempat-tempat atau pabrik yang memproduksi pakaian ( A. 

Hamidin, 2012 : 12). Hal yang hampir sama disampaikan oleh Sri Hastutiningsih 

(2012 : 4), yang menyatakan bahwa selama ini kain perca memang paling sering 

digunakan sebagai lap atau bahkan dibuang begitu saja. Meskipun hanya 

dipandang sebagai limbah konveksi maupun limbah tukang jahit, faktanya kain 

perca masih dapat diolah menjadi produk yang sarat nilai guna dan nilai jual 
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tinggi. Dengan demikian, pemanfaatan kain perca hasil dari limbah konveksi 

maupun tukang jahit sudah mulai dilirik untuk mendapatkan pendapatan 

tambahan sebagai kebutuhan sehari-hari.  

Pengrajin merupakan salah satu unsur dalam pembuatan kerajinan. Pengrajin 

adalah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang 

yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu. 

(http://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/06/15/pengrajin-atau-perajin.diakses 

selasa, 5 Juni 2012 pukul 10.02 WIB). 

Kain perca ini diolah menjadi beberapa bentuk barang siap pakai, diantaranya 

adalah sarung bantal, sarung kasur, keset, taplak meja, tirai jendela, dan masih 

banyak lagi. Hasil kerajinan ini sudah lebih dihargai dan banyak peminatnya. 

Meskipun peminatnya tergolong kelas masyarakat menengah ke bawah.  

Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu saat ini 

masyarakatnya sudah mulai mengembangkan kerajinan kain perca. Masyarakat 

menemukan sebuah inovasi untuk mengolah kain limbah yang sudah tidak 

terpakai lagi. bahan baku dari kerajinan kain perca ini sebenarnya didatangkan 

dari daerah yang cukup jauh, namun itu tidak menjadi halangan bagi para 

pengrajin untuk memproduksi kerajinan kain perca. Kondisi sarana dan prasarana 

transportasi yang cukup mendukung, menunjukkan bahwa aksesibilitas menuju 

Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu cukup baik. 

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa salah satu variabel yang dapat dinyatakan 

apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya 

sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Semakin banyak sistem 

jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas 

http://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/06/15/pengrajin-atau-perajin..diakses
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yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas yang 

didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya (Bintarto, 

1977). Jadi menurut pendapat Bintarto ini, kondisi jaringan yang cukup 

mendukung di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, 

salah satunya adalah jalur yang dilalui adalah jalan raya provinsi dan kabupaten. 

Ini membuat keinginan dari masyarakat untuk mencari penghasilan lain di luar 

pertanian semakin membuat mereka bersemangat. 

 Kerajinan kain perca ini membutuhkan bahan baku. Bahan baku didatangkan dari 

Bandung, Tangerang, Surabaya dan Cirebon. Proses mendatangkan bahan baku 

ini menggunakan truk yang sengaja ke Pulau Jawa untuk menjual hasil pertanian, 

seperti pisang. Truk sebagai sarana untuk mengangkut kain percaa ini tidak setiap 

bulan bisa ada. Bahan baku ini kemudian diolah oleh para masyarakat sekitar, 

sehingga menjadi bentuk yang dapat dipasarkan. Tenaga kerja yang dipekerjakan 

dalam kerajinan kain perca ini adalah para warga atau masyarakat sekitar. Namun, 

tenaga kerja yang diharapkan terkadang tidak dapat terpenuhi.  

Setiap orang tenaga kerja kerajinan kain perca bisa menghasilkan 20-30 sarung 

bantal per harinya, sedangkan untuk sarung kasur setiap hari hanya bisa 

menghasilkan 2-4 sarung saja. Hal ini karena proses pembuatannya yang cukup 

sulit, yaitu sarung kasur yang rata-rata lebarnya 1-2 m. Sarung kasur yang lebar 

ini dihasilkan dari proses penyambungan kain-kain perca. Selain itu, ditambah 

dengan beberapa bentuk yang unik agar menarik minat para pembeli. Inilah yang 

menyebabkan hasil kerajinan sarung kasur hanya 2-4 saja per harinya. 

Hasil dari kerajinan tersebut dipasarkan. Cara pemasaran masih menggunakan 

cara yang biasa, yaitu pembeli yang datang ke pengrajin, namun ada juga dari 
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beberapa pengrajin yang sudah menggunakan jasa pengiriman barang paket ke 

daerah tujuan. 

Pemasaran kerajinan kain perca ini akan menentukan berapa pendapatan dari 

pengrajin, dan akan mempengaruhi modal yang dibutuhkan oleh pengrajin untuk 

kembali memproduksi kerajinan kain perca tersebut. Pendapatan yang diterima 

oleh para pengrajin tentulah akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

pokoknya. Jadi berdasarkan pemasaran yang dilakukan, akan berpengaruh pada 

beberapa faktor diantaranya jumlah produksi dari kerajinan itu sendiri dan 

pemenuhan kebutuhan pokok dari masing-masing keluarga. 

Pengrajin kain perca yang ada di desa Sukamulya ini difasilitasi oleh 11 tempat 

kerja (rumah yang digunakan sebagai tempat kerja dan pemasaran). Di setiap 

tempat kerja ini memiliki 5 orang yang bekerja tetap, dengan rincian 2 orang 

sebagai pemotong kain perca, 3 orang sebagai penjahit kain perca ini untuk 

menghasilkan berbagai hasil kerajinan. Dan untuk pekerja yang menjahit dibawa 

ke rumah, rata-rata jumlah pekerja dari masing-masing tempat kerajinan adalah 74 

orang. 

Untuk mendirikan sebuah  usaha kerajinan di suatu daerah perlu memperhatikan 

dan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: tersedianya bahan baku, 

tersedianya modal, tersedianya tenaga kerja, pemasaran, sarana dan prasarana 

transportasi, dan lokasi yang baik (I Made Sandy, 1985). Maka, dalam mendirikan 

sebuah usaha kerajinan kain perca harus mempertimbangkan beberapa faktor 

dalam mendukung kerajinan di suatu wilayah, sehingga kegiatan produksi pada 

kerajinan tersebut berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui 

keberadaan Pengrajin Industri Kain Perca di Desa Sukamulya Kecamatan 

Banyumas Kebupaten Pringsewu ditinjau dari sudut padang geografisnya. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dari tinjauan geografi pada kerajinan kain perca di Desa 

Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu tahun 2012 adalah 

sebagai berikut: 

1. Tersedianya bahan baku 

2. Pemasaran 

3. Tenaga kerja 

4. Tersedia modal 

5. Sarana transportasi 

6. Pendapatan 

7. Pemenuhan kebutuhan pokok. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini diambil dari identifikasi masalah di atas. Batasan masalah 

dari tinjauan geografi pada kerajinan kain perca di Desa Sukamulya Kecamatan 

Banyumas Kabupaten Pringsewu tahun 2012 adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya bahan baku 

2. Pemasaran 

3. Tenaga kerja 

4. Tersedia modal 
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5. Sarana transportasi 

6. Pendapatan 

D. Rumusan Masalah  

1. Apakah bahan baku kain perca yang dibutuhkan pengrajin kain perca di 

Desa Sukamulya selalu tersedia dalam satu bulan terakhir? 

2. Apakah pemasaran hasil kerajinan kain perca di Desa Sukamulya 

berjalan dengan lancar dalam satu bulan terakhir? 

3. Apakah tenaga kerja mudah didapatkan untuk bekerja di kerajinan kain 

perca di Desa Sukamulya dalam satu bulan terakhir?  

4. Apakah jumlah modal mendukung bagi pengrajin kain perca di Desa 

Sukamulya terhadap proses produksi kerajinan dalam satu bulan 

terakhir? 

5. Apakah sarana transportasi mendukung usaha kain perca di Desa 

Sukamulya dalam satu bulan terakhir? 

6. Berapakah pendapatan pengrajin kain perca di Desa Sukamulya dalam 

satu bulan terakhir? 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: 

1. Tersedianya bahan baku pada kerajinan kain perca di Desa Sukamulya 

Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemasaran dari hasil kerajinan kain perca di Desa Sukamulya Kecamatan 

Banyumas Kabupaten Pringsewu. 
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3. Keberadaan tenaga kerja pada kerajinan kain perca di Desa Sukamulya 

Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. 

4. Permodalan dalam kerajinan kain perca di Desa Sukamulya Kecamatan 

Banyumas Kabupaten Pringsewu. 

5. Sarana transportasi kerajinan kain perca di Desa Sukamulya Kecamatan 

Banyumas Kabupaten Pringsewu. 

6. Pendapatan pengrajin pada kerajinan kain perca di Desa Sukamulya 

Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan 

pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lampung.  

2) Sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran IPS, khususnya pelajaran 

Geografi pada SMA kelas XII semester satu pada pokok bahasan 

klasifikasi industri dan pokok bahasan menentukan lokasi atau dasar 

bahan baku, pasar, biaya, transportasi, tenaga kerja, modal dan 

teknologi. 

3) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis tentang mata kuliah geografi ekonomi  yang telah 

didapat selama belajar di Pendidikan Geografi, P.IPS, FKIP 

Universitas Lampung. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

1) Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah pengrajin kain perca di 

Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. 

2) Ruang lingkup objek penelitian ini adalah faktor produksi yang 

meliputi: bahan baku, pemasaran, sumber tenaga kerja, modal, 

sarana transportasi, dan jumlah pendapatan. 

3) Ruang lingkup tempat dan waktu penelitian ini adalah Desa 

Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu tahun 2012. 

4) Ruang lingkup ilmu, pada penelitian ini adalah  Geografi Ekonomi. 

Geografi ekonomi adalah cabang geografi manusia yang kajiannya 

struktur keruangan aktifitas ekonomi. Dengan demikian titik berat 

kajiannya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang 

termasuk di dalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan, 

transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya (Nursid Sumaatmadja, 

1988: 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


