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 Kudus merupakan salah satu Kabupaten yang menonjol dalam industri 

bordir. Kerajinan bordir di Kudus dikenal dengan “Bordir Ichik. Dalam rangka 
pengembangan usaha bordir, maka diperlukan adanya peningkatkan kualitas 
disain dan produk, pembentukan trading house, dan kerjasama sinergi dengan 
industri pariwisata. Selain dalam bidang industri, Kudus juga memiliki banyak 
potensi pariwisata, dari wisata religius,  wisata alam, sejarah, budaya, hingga 
wisata kuliner, dan wisata belanja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui: (1) kondisi industri kecil bordir Allima yang ada di desa 
Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, (2) apa saja faktor 
penghambat yang mempengaruhi pengembangan kualitas bordir Allima dalam 
meningkatkan pariwisata Kudus, (3) upaya pengembangan kualitas bordir Allima 
dalam meningkatkan pariwisata di Kudus. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian ini 
adalah pengrajin bordir Allima di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog 
Kabupaten Kudus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi, Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan 
teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data melalui beberapa tahap yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi 
data.  

 Hasil dari penelitian ini adalah  (1) kondisi usaha kerajinan bordir Allima 
baik, fasilitas sarana dan prasarana juga baik, Namun masih kurang tempat pamer 
yang lebih luas dan dapat di jangkau oleh konsumen. Selain itu, Allima Bordir 
juga merencanakan membuat produk siap pakai dengan perlengkapan fashion (2) 
faktor penghambat yang mempengaruhi pengembangan kualitas bordir meliputi 
persaingan pasar yang kurang sehat, tenaga terampil yang semakin berkurang, 
harga bahan baku yang naik terus dan harga jual kurang bisa mengikuti, 
perekonomian kurang stabil, minimnya pengetahuaan wisatawan tentang wawasan 
wisata dan produk khas Kudus, keterbatasan anggaran dana pemerintah untuk 
mengembangkan program pengembangan wisata religi dan desa wisata, (3) upaya 
pengembangan kualitas bordir yaitu dengan cara selalu menjaga dan 
mempertahankan produk dengan kualitas tinggi,  menggunakan tusuk hias 
pipih/loncat kecil/ichik, dan menggunakan morif bordir sesuai dengan budaya 
daerah setempat. Selain itu Allima bordir juga sering mengikuti pameran dan 
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pelatihan yang diadakan pemerintah maupun swasta. Sedangkan peran pemerintah 
dengan cara memberikan sosialisasi pariwisata Kudus, pembuatan leafleat dan 
buklet, promosi web.  Simpulan dari penelitian ini adalah (1) kondisi industri 
kecil bordir Allima sudah dikelola dengan baik, (2) kurangnya 
regenerasi/pergantian tenaga trampil yang bersedia belajar membordir adalah 
salah satu faktor utama penghambat pengembangan kualitas bordir, (3) salah satu 
faktor utama upaya pengembangan kualitas bordir yang dapat meningkatkan 
pariwisata di kudus yaitu dengan cara peningkatan kualitas disain dan produk 
bordir. Saran penelitian ini adalah pemilik usaha, sebaiknya mengembangkan 
disain motif bordir disesuaikan dengan cirri khas budaya daerah setempat, 
pengrajin sebaiknya selalu memperhatikan kualitas produk bordir yang dibuat, 
pemerintah sebaiknya lebih mempromosikan bordir sebagai produk unggulan khas 
Kudus. Pelanggan sebaiknya selalu memberi saran. Mitra Kerja sebaiknya saling 
bertukar pikiran dan berbagi pengalaman untuk kemajuan usaha. Wisatawan 
sebaiknya membeli produk bordir sebagai buah tangan. 

 

 

  




