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III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Pengambilan Data 

 Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu wilayah di Kabupaten 

Bantul. Kabupaten Bantul dipilih sebagai wilayah penelitian karena sebagian besar 

pengrajin di kabupaten tersebut telah menjalin kerjasama dengan APIKRI sudah 

sejak awal berdirinya APIKRI. 

Tabel 1. Jumlah Pengrajin Mitra APIKRI 

No Kabupaten/Kota Jumlah Pengrajin 

1 KotaYogyakarta 19 

2 Kabupaten Bantul 26 

3 Kabupaten Sleman 8 

4 Kabupaten Gunungkidul 13 

5 Kabupaten Kulonprogo 4 

 Jumlah 77 

Sumber: Arsip APIKRI 

 Seluruh pengrajin di Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan APIKRI 

seluruhnya dijadikan responden dalam penelitian ini (metode sensus) yaitu 

sebanyak 26 pengrajin. 

 Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diambil langsung dari pengrajin yang menjadi responden melalui 

metode wawancara secara langsung dengan menggunakan kuesioner sebagai 

panduan wawancara. Adapun data yang diambil meliputi profil pengrajin seperti 

usia, pendidikan, pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan, dan pengalaman usaha. 

Selain itu, terkait dengan kedala dan manfaat yang dirasakan oleh pengrajin dan 

APIKRI terhadap program kemitraan. 
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Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, baik dari 

APIKRI, pengrajin, dan instansi-instansi yang terkait. Data-data yang diambil dari 

APIKRI meliputi profil seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, jumlah anggota, 

struktur organisasi, prestasi dan kegiatan APIKRI dengan cara dokumentasi dari 

data yang sudah tersedia. Selain itu data mengenai pengrajin yang ada di Kabupaten 

Bantul di ambil dari Badan Pusat Statistika (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

B. Pembatasan Masalah 

Pengrajin yang diteliti adalah pengrajin yang sedang bermitra pada saat 

penelitian berlangsung yang menurut data APIKRI yaitu sebanyak 26 orang 

pengrajin kerajinan yang berhubungan dengan agribisnis tanpa membedakan waktu 

atau kapan pengrajin mulai bermitra. 

C. Defenisi Operasional Variabel 

1. Profil pengrajin merupakan gambaran tentang seseorang dimana disini adalah 

gambaran dari orang yang bermitra dengan yayasan Asosiasi Pengembangan 

Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) dan yang berada di Kabupaten Bantul. 

Masing-masing pengrajin akan dilihat profil berdasarkan beberapa 

karakteristik yaitu usia, tingkat pendidikan, lama usaha kerajinan, dan lama 

bermitra. 

2. Usia merupakan rentang umur pengrajin yang akan diukur dalam satuan 

tahun. 

3. Tingkat pendidikan merupakan pencapaian pendidikan pengrajin yang akan 

diukur dengan tingkatan tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 
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4. Lama usaha kerajinan merupakan lamanya pengrajin membuka usaha 

dibidang kerajinan yang akan diukur dalam satuan tahun. 

5. Lama bermitra merupakan lamanya pengrajin bekerjasama yang akan diukur 

dalam satuan tahun. 

6. Tujuan kemitraan merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh APIKRI dalam 

melakukan kemitraan dengan pengrajin dan tujuan tersebut merupakan suatu 

kunci untuk keberhasilan atas kemitraan yang dilakukan. Tujuan dari 

kemitraan tersebut antara lain capacity building untuk produsen, fasilitas 

pasar, dukungan finansial, pengembangan sumberdaya manusia, konservasi 

lingkungan, advokasi SME dan pemberdayaan masyarakat adat. 

7. Kendala kemitraan merupakan keadaan yang membatasi jalannya kemitraan 

yang memberikan dampak buruk bagi kelangsungan proses transaksi. 

8. Manfaat kemitraan merupakan suatu hal positif yang dirasakan pengrajin 

yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan dari kemitraan yang telah 

dijalankan. 

9. Pola kemitraan merupakan hubungan kerjasama yang terjalin antara 

pengrajin di Kabupaten Bantul dengan APIKRI yang bertujuan meningkatkan 

pendapatan para pengrajin. Pola kemitraan yang dijalankan oleh APIKRI 

meliputi kontrak kerjasama, modal pinjaman, hak dan kewajiban, bimbingan 

teknis, harga beli, waktu pembayaran, dan jaminan pasar. 

10. Persepsi pengrajin terhadap pola kemitraan merupakan cara pandang atau 

penilaian pengrajin terhadap pola kemitraan yang meliputi kontrak 
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kerjasama, modal pinjaman, hak dan kewajiban, bimbingan teknis, harga beli, 

waktu pembayaran dan jaminan pasar. 

11. Persepsi kontrak kerjasama merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak atas dasar 

kepercayaan yang didalamnya mengandung atuan-aturan yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pelaku kerjasama, apakah kontrak kerjasama tersebut 

dirasa sudah adil atau belum. Persepsi kontrak kerjasama akan diukur dalam 

satuan skor yang meliputi: 

Skor: 1. Tidak Adil 

 2. Kurang Adil 

 3. Adil 

 4. Sangat Adil 

12. Persepsi modal pinjaman merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

tentang modal berupa uang yang dipinjamkan oleh APIKRI kepada pengrajin 

untuk melakukan produksi atas dasar memenuhi pesanan yang diminta oleh 

APIKRI, apakah modal pinjaman tersebut dirasa sudah bermanfaat bagi 

pengrajin. Persepsi modal pinjaman akan diukur dalam satuan skor yang 

meliputi: 

Skor : 1. Tidak Bermanfaat 

  2. Kurang Bermanfaat 

  3. Bermanfaat 

  4. Sangat Bermanfaat 
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13. Persepsi hak dan kewajiban merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai suatu hal yang harus menjadi milik kita dan suatu hal yang harus 

kita lakukan sesuai dengan aturan dan didasari oleh rasa tanggung jawab, 

apakah hal tersebut dirasa sudah seimbang atau belum bagi pengrajin. 

Persepsi hak dan kewajiban akan diukur dalam satuan skor yang meliputi: 

Skor : 1. Tidak Seimbang 

  2. Kurang Seimbang 

  3. Seimbang 

  4. Sangat Seimbang 

14. Persepsi bimbingan teknis merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai suatu kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan para pengrajin dalam memenuhi keinginan 

konsumen, apakah pelatihan yang selama ini dirasakan pengrajin sudah baik 

atau belum. Persepsi bimbingan teknis akan diukur dalam satuan skor yang 

meliputi: 

Skor : 1. Tidak Baik 

   2. Kurang Baik 

   3. Baik 

  4. Sangat Baik 

15. Persepsi penentuan harga beli merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai penentuan harga produk yang dihasilkan pengrajin didalam 

kemitraan, apakah penentuan harga beli yang dibantu oleh APIKRI sudah 
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dirasa sesuai atau belum dengan keinginan para pengrajin. Persepsi penentuan 

harga beli akan diukur dalam satuan skor yang meliputi: 

Skor : 1. Selalu Tidak Sesuai 

  2. Kadang Tidak Sesuai 

  3. Lebih Sering Sesuai 

  4. Selalu Sesuai 

16. Persepsi waktu pembayaran merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai waktu yang diatur oleh pihak APIKRI dalam melakukan proses 

pembayaran hasil dari karya pengrajin yang biasanya transaksi pembayaran 

langsung dilunasi setelah APIKRI menerima barang pesanan dari pengrajin, 

apakah waktu pembayaran sudah dirasa sesuai atau belum oleh para 

pengrajin. Persepsi waktu pembayaran akan diukur dalam satuan skor yang 

meliputi: 

Skor : 1. Selalu Tidak Sesuai 

 2. Kadang Tidak Sesuai 

 3. Lebih Sering Sesuai 

 4. Selalu Sesuai 

17. Persepsi jaminan pasar merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai janji yang ditawarkan oleh APIKRI kepada pengrajin tentang 

kepastian pembelian barang pesanan yang telah dihasilkan para pengrajin, 

apakah jaminan pasar sudah sesuai dengan yang diinginkan para pengrajin. 

Persepsi jaminan pasar akan diukur dalam satuan skor yang meliputi: 
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Skor : 1. Selalu Tidak Sesuai 

  2. Kadang Tidak Sesuai 

  3. Lebih Sering Sesuai 

  4. Selalu Sesuai 

18. Persepsi pengrajin terhadap tercapainya tujuan kemitraan merupakan cara 

pandang atau penilaian pengrajin terhadap seberapa besar keberhasilan atas 

tujuan kemitraan yang telah direncanakan oleh APIKRI yang meliputi 

capacity building untuk produsen, fasilitas pasar, dukungan finansial, 

konservasi lingkungan, dan advokasi SME. Penilaian terhadap tercapainya 

tujuan kemitraan akan diukur dalam satuan skor. 

19. Capacity building untuk produsen, tujuannya agar dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan pengrajin dalam menghadapi keinginan 

konsumen. Sehingga pengrajin dapat meningkatkan kualitas produk sesuai 

dengan keinginan konsumen sehingga tidak kalah dan dapat bersaing dengan 

hasil produk kerajinan lainnya. Capacity Building untuk prodesen meliputi 

pengembangan produk (desain), pengembangan keterampilan pemasaran, 

dan fasilitas teknologi tepat guna. 

20. Persepsi pengembangan produk (desain) merupakan pandangan atau 

penilaian pengrajin mengenai tingkat kemampuan APIKRI melakukan 

sosialisasi dan pelatihan kepada pengrajin dalam pembaharuan produk. 

Persepsi pengembangan produk (desain) dibedakan menjadi 2 yaitu 

berdasarkan kualitas dan kuantitas, yang akan diukur dalam satuan skor yang 

meliputi: 
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Skor kuantitas : 1. Tidak Membantu 

   2. Kurang Membantu 

    3. Membantu 

   4. Sangat Membantu 

Skor kualitas :  1. Tidak Memenuhi Standar 

   2. Kurang Memenuhi Standar 

    3. Memenuhi Standar 

   4. Melebihi Standar 

21. Persepsi pengembangan keterampilan pemasaran merupakan pandangan atau 

penilaian pengrajin mengenai tingkat kemampuan APIKRI dalam membina 

pengrajin agar lebih mandiri untuk mengikuti tren pasar, apakah pembinaan 

mengenai pemasaran sudah dirasa membantu oleh para pengrajin. Persepsi 

pengembangan keterampilan pemasaran akan diukur dalam satuan skor yang 

meliputi: 

Skor : 1. Tidak membantu 

  2. Kurang Membantu 

  3. Membantu 

  4. Sangat Membantu 

22. Persepsi fasilitas teknologi tepat guna merupakan pandangan atau penilaian 

pengrajin mengenai tingkat ketersediaan dan kemampuan APIKRI dalam 

memberikan dan melatih penggunaan teknologi terkini kepada pengrajin 

untuk mengimbangi permintaan dan meningkatkan kualitas produk, apakah 

pelatihan teknologi tersebut sudah dirasa membantu atau belum oleh para 
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pengrajin. Persepsi fasilitas teknologi tepat guna akan diukur dalam satuan 

skor yang meliputi: 

Skor:  1. Tidak Membantu 

   2. Kurang Membantu 

   3. Membantu 

   4. Sangat Membantu  

23. Fasilitas pasar, tujuannya memberikan informasi terkini tentang tren yang 

sedang terjadi di kalangan masyarakat agar para pengrajin tidak kalah saing 

dengan pengrajin lain. Fasilitas pasar meliputi informasi pasar, percobaan 

pasar, dan temu usaha 

24. Persepsi informasi pasar merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai kegiatan apikri dalam memberikan informasi kepada pengrajin 

terkait tren pasar, apakah informasi pasar yang diberikan APIKRI dirasa 

bermanfaat oleh para pengrajin. Persepsi informasi pasar akan diukur dalam 

satuan skor yang meliputi: 

Skor: 1. Tidak Bermanfaat 

  2. Kurang Bermanfaat 

  3. Bermanfaat 

  4. Sangat Bermanfaat 

25. Persepsi percobaan pasar merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai kesediaan APIKRI memberikan kesempatan pengrajin dalam 

memproduksi produk baru secara mandiri, apakah APIKRI bersedia 
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melakukan percobaan pasar bagi pengrajin. Persepsi percobaan pasar akan 

diukur dalam satuan skor yang meliputi: 

Skor: 1.Tidak Bersedia 

  2. Kurang Bersedia 

  3. Bersedia 

  4. Sangat Bersedia 

26. Persepsi temu usaha merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai kesediaan APIKRI melakukan pertemuan antara sesama pengrajin 

untuk dapat saling berbagi kemampuan dan pengalaman dalam bidang 

kerajinan, apakah APIKRI bersedia melakukan temu usaha dimata pengrajin. 

Persepsi temu usaha akan diukur dalam satuan skor yang meliputi: 

Skor: 1. Tidak Bersedia 

  2. Kurang Bersedia 

  3. Bersedia 

  4. Sangat Bersedia 

27. Dukungan financial, tujuannya agar para pengrajin tetap dapat memenuhi 

pesanan yang diinginkan konsumen walaupun produk pesanan memiliki 

modal yang sangat besar. Untuk itu, disini APIKRI memberikan pinjaman 

modal kepada para pengrajin agar dapat memenuhi pesanan dari konsumen. 

Dukungan finansial meliputi modal pinjaman dan jaminan pada lembaga 

keuangan. 

28. Persepsi bantuan modal kerja merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai dana yang diberikan oleh APIRKI ataupun pihak lain melalui 
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tangan APIKRI untuk membantu pengrajin dalam penyediaan atau tambahan 

modal usaha, apakah bantuan modal kerja dirasa bermanfaat atau tidak bagi 

pengrajin. Persepsi bantuan modal kerja akan diukur dalam satuan skor yang 

meliputi: 

Skor: 1. Tidak Bermanfaat 

  2. Kurang Bermanfaat 

  3. Bermanfaat 

  4. Sangat Bermanfaat 

29. Persepsi jaminan pada lembaga keuangan merupakan pandangan atau 

penilaian pengrajin mengenai kesediaan APIKRI dalam menjamin 

peminjaman modal kepada pihak lain, apakah APIKRI bersedia menjadi 

jaminan menurut pengrajin. Persepsi jaminan pada lembaga keuangan akan 

diukur dalam satuan skor yang meliputi: 

Skor: 1. Tidak Bersedia 

  2. Kurang Bersedia 

  3. Bersedia 

  4. Sangat Bersedia 

30. Konservasi lingkungan, tujuannya agar bahan baku yang digunakan dan 

berasal dari alam tidak merusak alam itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan 

perbaikan seperti jika bahan baku berupa kayu perlu dilakukan re-planting 

atau penanaman pohon kembali. Konservasi lingkungan meliputi re-planting 

(penanaman pohon kembali) dan pengelolaan sampah. 
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31. Persepsi re-planting (penanaman pohon kembali) merupakan pandangan atau 

penilaian pengrajin mengenai sosialisasi APIKRI terhadap pengrajin guna 

menjaga kelestarian alam, apakah sosialisasi tersebut dirasa berguna atau 

tidak bagi pengrajin. Persepsi re-planting (penanaman pohon kembali) akan 

diukur dalam satuan skor yang meliputi: 

Skor: 1. Tidak Berguna 

  2. Kurang Berguna 

  3. Berguna 

  4. Sangat Berguna  

32. Persepsi pengelolaan sampah merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai pelatihan pemanfaatan barang bekas yang masih bisa digunakan 

untuk menghasilkan produk baru, apakah pelatihan tersebut dirasa berguna 

atau tidak bagio pengrajin. Persepsi pengolahan sampah akan diukur dalam 

satuan skor yang meliputi: 

Skor: 1. Tidak Berguna 

  2. Kurang Berguna 

  3. Berguna 

  4. Sangat Berguna 

33. Advokasi SME (Small Medium Enterprises), tujuannya yaitu memecahkan 

atau mencari solusi atas masalah yang dialami kedua belah pihak didalam 

kemitraan ataupun proses produksi. Advokasi SME meliputi perbaikan iklim 

usaha yang berpihak pada usaha kecil dan promosi fair trade. 
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34. Persepsi perbaikan iklim usaha yang berpihak pada usaha kecil merupakan 

pandangan atau penilaian pengrajin mengenai sikap APIKRI yang selalu 

berpihak kepada pengrajin kecil, menurut pengrajin apakah APIKRI selalu 

mendukung pengrajin kecil. Persepsi perbaikan iklim usaha yang berpihak 

pada usaha kecil akan diukur dalam satuan skor yang meliputi: 

Skor:  1. Tidak Mendukung 

  2. Kurang Mendukung 

  3. Mendukung 

  4. Selalu Mendukung 

35. Persepsi promosi fair trade merupakan pandangan atau penilaian pengrajin 

mengenai keterbukaan APIKRI dalam menjalankan kemitraan, menurut 

pengrajin apakah APIKRI selalu terbuka didalam kemitraan. Persepsi 

promosi fair trade akan diukur dalam satuan skor yang meliputi: 

Skor:  1. Tidak Terbuka 

  2. Kurang Terbuka 

  3. Terbuka 

  4. Sangat Terbuka 

D. Rencana Analisis Data 

1. Pola kemitraan yang terjalin antara pengrajin dengan Asosiasi Pengembangan 

Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) dianalisis secara deskripsi 

meliputi latar belakang, kontrak kerjasama, hak dan kewajiban, capacity 

building untuk produsen, fasilitas pasar, dukungan finansial, konservasi 

lingkungan, dan advokasi SME. 
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2. Untuk mengetahui manfaat dan kendala kemitraan dianalisis secara deskripsi 

dengan melihat pelaksanaan atau realisasi pola kemitraan. Dimana manfaat 

dan kendala kemitraan yang akan dianalisis dilihat dari pihak pengrajin. 

3. Untuk mengetahui persepsi pengrajin terhadap pola kemitraan dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis skor. Persepsi pengrajin terhadap pola 

kemitraan dilihat dari 7 indikator yaitu kontrak kerjasama, modal pinjaman, 

hak dan kewajiban, bimbingan teknis, penentuan harga beli, waktu 

pembayaran dan jaminan pasar. Sebelum mengukur persepsi pengrajin 

terhadap pola kemkitraan, terlebih dahulu mengukur kategori peritem dengan 

skor maksimal 4 dan skor minimal 1 dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝟒
 

  =
𝟒 − 𝟏

𝟒
=

𝟑

𝟒
= 𝟎, 𝟕𝟓 

Tabel 2. Kategori Persepsi Pengrajin Terhadap Pola Kemitraan Pada 

Masing-masing Item 

Kategori Kisaran Skor 

Tidak baik 

Kurang baik 

Baik 

Sangat Baik 

1 – 1,75 

1,76 – 2,50 

2,51 – 3,25 

3,26 – 4 

 Setelah diketahui skor dari masing-masing item perlu dihitung juga 

persepsi pengrajin terhadap pola kemitraan secara keseluruhan dengan skor 

maksimal 28 dan skor minimal 7 dengan perhitungan sebagai berikut: 

       𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝟒
 

=
𝟐𝟖 − 𝟕

𝟒
=

𝟐𝟏

𝟒
= 𝟓, 𝟐𝟓 
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Tabel 3. Kategori Persepsi Pengrajin Terhadap Pola Kemitraan Secara 

Keseluruhan 

Kategori Kisaran Skor 

Tidak Baik 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik 

7,00 – 12,25 

12,26 – 17,51 

17,52 – 22,77 

22,78 – 28,00 

 

4. Untuk mengetahui persepsi pengrajin terhadap tercapainya tujuan kemitraan 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis skor. Persepsi pengrajin 

terhadap tingkat keberhasilan kemitraan dilihat dari 5 indikator yaitu capacity 

building untuk produsen, fasilitas pasar, dukungan finansial, konservasi 

lingkungan, dan advokasi SME. Sebelum mengukur persepsi pengrajin 

terhadap tercapainya tujuan kemitraan, terlebih dahulu mengukur kategori 

peritem dengan skor maksimal 4 dan skor minimal 1 dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝟒
 

  =
𝟒 − 𝟏

𝟒
=

𝟑

𝟒
= 𝟎, 𝟕𝟓 

 

Tabel 4. Kategori Persepsi Pengrajin Terhadap Tingkat Keberhasilan Kemitraan 

Pada Masing-masing Item 

Kategori Kisaran Skor 

Tidak baik 

Kurang baik 

Baik 

Sangat Baik 

1 – 1,75 

1,76 – 2,50 

2,51 – 3,25 

3,26 – 4 

Persepsi pengrajin terhadap capacity building untuk produsen. Jumlah 

item yang digunakan untuk mengukur persepsi pengrajin terhadap capacity 

building untuk produsen adalah 4 item yaitu pengembangan produk (desain) 
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berdasarkan kualitas, pengembangan produk (desain) berdasarkan kuantitas, 

pengembangan keterampilan pemasaran, dan fasilitas teknologi tepat guna dengan 

skor maksimal 16 dan skor minimal 4. Untuk mengetahui persepsi pengrajin 

terhadap capacity building untuk produsen, setelah data dikumpulkan kemudian 

data tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori dan dihitung dengan 

perhitungan interval, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝟒
 

=
𝟏𝟔 − 𝟒

𝟒
=

𝟏𝟐

𝟒
= 𝟑 

Tabel 5. Kategori Persepsi Terhadap Capacity Building Untuk Produsen 

Kategori Kisaran Skor 

Tidak baik 4,0 – 7,0 

Kurang baik 7,1 – 10,0 

Baik 10,1 – 13,0 

Sangat Baik 13,1 – 16,0 

Persepsi pengrajin terhadap fasilitas pasar. Jumlah item yang digunakan 

untuk mengukur persepsi pengrajin terhadap fasilitas pasar adalah 3 item yaitu 

informasi pasar, percobaan pasar, dan temu usaha dengan skor maksimal 12 dan 

skor minimal 3. Untuk mengetahui persepsi pengrajin terhadap fasilitas pasar, 

setelah data dikumpulkan kemudian data tersebut dikelompokkan dalam beberapa 

kategori dan dihitung dengan perhitungan interval, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝟒
 

=
𝟏𝟐 − 𝟑

𝟒
=

𝟗

𝟒
= 𝟐, 𝟐𝟓 
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Tabel 6. Kategori Persepsi Terhadap Fasilitas Pasar 

Kategori Kisaran Skor 

Tidak baik 3 – 5,25 

Kurang baik 5,26 – 7,51 

Baik 7,52 – 9,77 

Sangat Baik 9,78 – 12 

Persepsi pengrajin terhadap dukungan finansial. Jumlah item yang 

digunakan untuk mengukur persepsi pengrajin terhadap dukungan finansial adalah 

2 item yaitu bantuan modal kerja, dan jaminan pada lembaga keuangan dengan skor 

maksimal 8 dan skor minimal 2. Untuk mengetahui persepsi pengrajin terhadap 

dukungan finansial, setelah data dikumpulkan kemudian data tersebut 

dikelompokkan dalam beberapa kategori dan dihitung dengan perhitungan interval, 

dengan rumus sebagai berikut: 

 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝟒
 

=
𝟖 − 𝟐

𝟒
=

𝟔

𝟒
= 𝟏, 𝟓 

Tabel 7. Kategori Persepsi Terhadap Dukungan Finansial 

Kategori Kisaran Skor 

Tidak baik 2,0 – 3,5 

Kurang baik 3,6 – 5,1 

Baik 5,2 – 6,7 

Sangat Baik 6,8 – 8,0 

Persepsi pengrajin terhadap konservasi lingkungan. Jumlah item yang 

digunakan untuk mengukur persepsi pengrajin terhadap konservasi lingkungan 

adalah 2 item yaitu re-planting (penanaman pohon kembali), dan pengelolaan 

sampah dengan skor maksimal 8 dan skor minimal 2. Untuk mengetahui persepsi 

pengrajin terhadap konservasi lingkungan, setelah data dikumpulkan kemudian 
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data tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori dan dihitung dengan 

perhitungan interval, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝟒
 

=
𝟖 − 𝟐

𝟒
=

𝟔

𝟒
= 𝟏, 𝟓 

Tabel 8. Kategori Persepsi Terhadap Konservasi Lingkungan 

Kategori Kisaran Skor 

Tidak baik 2,0 – 3,5 

Kurang baik 3,6 – 5,1 

Baik   5,2 – 6,7 

Sangat Baik 6,8 – 8,0 

Persepsi pengrajin terhadap advokasi SME. Jumlah item yang digunakan 

untuk mengukur persepsi pengrajin terhadap advokasi SME adalah 2 item yaitu 

promosi fair trade, dan promosi penyelamatan hutan dengan skor maksimal 8 dan 

skor minimal 2. Untuk mengetahui persepsi pengrajin terhadap advokasi SME, 

setelah data dikumpulkan kemudian data tersebut dikelompokkan dalam beberapa 

kategori dan dihitung dengan perhitungan interval, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝟒
 

=
𝟖 − 𝟐

𝟒
=

𝟔

𝟒
= 𝟏, 𝟓 

Tabel 9. Kategori Persepsi Terhadap Advokasi SME 

Kategori Kisaran Skor 

Tidak baik 2,0 – 3,5 

Kurang baik 3,6 – 5,1 

Baik 5,2 – 6,7 

Sangat Baik 6,8 – 8,0 

Setelah diketahui skor dari masing-masing item perlu dihitung juga persepsi 

pengrajin terhadap tercapainya tujuan kemitraan secara keseluruhan dengan skor 

maksimal 52 dan skor minimal 13 dengan perhitungan sebagai berikut: 
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𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝟒
 

=
𝟓𝟐 − 𝟏𝟑

𝟒
=

𝟑𝟗

𝟒
= 𝟗, 𝟕𝟓 

Tabel 10. Kategori Persepsi Pengrajin Terhadap Tercapainya Tujuan Kemitraan 

Secara Keseluruhan 

Kategori Kisaran Skor 

Tidak Baik 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik 

13,00 – 22,75 

22,76 – 32,51 

32,52 – 42,27 

42,28 – 52,00 

 


