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ABSTRAK 

Industri keeil kerajinan merupakan industri yang menunjang pembangunan 

dalam sektor pariwisata. Adanya Industri keeil kerajinan didukung oleh sumber 

daya alam yaitu kemudahan mendapatkal1 bahun baku dan tennga kerja yang 

terampil pada kerajinan terscbut. Meskipun dikerjakan dengan peralatan 

tradisional, namun hasil produksinya sudoh diekspor ke manen negam. Termasuk 

diantaranya industri keeil area. Unluk ilu penelit; tertarik mengkaji masalah 

bagaimana pola produksi dan distribusi industri keeil area tersebut. 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metod.: penelitian 

kuaHtatif. Pemilihan lokasi dilakukan socura purposive dengan pertimbangan 

Dusun Prumpung merupakan awal kerajinan area dan sebagian besar warganya 

merupakan pengrajin area. 

Teknik penentuan infommn dalam penelitian ini dilakukan seeara purposive 

dengan pertimbangan sebagai berikut : lnfoflllun yang masih aktif dalam industri 

kedl area dan infonnan yang t;;luh lama menetap di Dusun Prumpung, sehingga 

mengetahui latar penelitian. Jumlah informan dalum penclitian ini 24 orang yang 

terdid dari pemilik sanggar (produksi dan distribusi), pengrajin rumuh (produksi 

dan distribusi), pengrajin yang bekerja paJa sanggar (produksi dan distribusi), 

warga yang ikut menjual hasH produksi, isleri pengrajin, pemasok bahan baku dan 

pengrajin dari Yogyakarta sebugai tempat untuk memesan. 

Teknik pengumpulan data dulul11 penelltian ini dilakukan melnlui observasi, 

wawaneara menda!am kcpada in!'urman dcngan menggunakan pedoman 
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wawaneara untuk memperoleh data pruner. Data sekunder diperoleh dari data 


monografi Desa Tamanagung. 


Hasil penelitianmcnunjukkan : 


1. 	 Pola produksi industri keeil area adalah kegiatan produksi yang teratur 

dan terus menerus dalam rekruitmen, waktu kerja, perolehan bahan 

baku, modal sendiri, peralatan, proses produksi (membuat sket, 

membentuk patung seeara kasar, membuat detil patung dan 

penghalusan). 

2. 	 Pola distribusi industri keeil area adalah kegiatan distribusi yang teratur 

dan terus menerus dalam pemesanan, penjualan dan promosi. 

3. 	Dinamika industri keeil area terdiri dari kegiatan produksi dan distribusi, 

peranan wanita dalarn membantu perekonomian rumah tangga dengan 

membuat kuntul-kuntulan, adanya hubungan kekerabatan, proses 

sosialisasi dalam keluarga, hubungan sosial yang ada dalam kegiatan 

industri keeil kerajinan area. 

4. 	Strategi produksl dan distribusi daiam dinamika industri keeil area an tara 

lain 8. Proses sosialisasi ~lnak untuk melati h ketrampi Ian dan mengasah 

rasa senl, b. Mengikutsertakan wanita dalam proses produksi dan 

distribusi, yaitu membuat kuntul-kuntulan, e. Memelihara hubungan 

kekerabatan dan hubungan sosial dian tara mereka. 
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