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SARI 

Albab, Muhammad Ulil. 2019. Industri Tenun Ikat di Desa Troso Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 1950-1998. Skripsi. Prodi Ilmu Sejarah. Jurusan 

Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Kata kunci : Tenun, Troso, Sejarah, Industri. 

Tenun merupakan salah satu hasil seni kerajinan selain batik yang terus berkembang 

hingga saat ini. Selain sarat nilai seni dan budaya, tenun juga membawa dampak 

ekonomi. Salah satu sentra industri tenun adalah Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, 

Kabupaten Jepara. Meski dalam perjalanannya mengalami pasang surut, sentra industri 

ini masih eksis dan terus berkembang hingga kini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis latar belakang 

munculnya kerajinan tenun ikat Troso di Desa Troso,  perkembangan motif kerajinan 

tenun ikat Troso di Desa Troso  tahun 1950-1998, serta  faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan penurunan dan peningkatan tenun ikat Troso di Desa Troso Kabupaten 

Jepara tahun 1950-1998. Penelitian ini adalah penelitian sejarah dan dalam pelasanaannya 

menggunakan metode sejarah yang mencakup empat langkah yakni heuristik, kritik 

sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerajinan tenun ikat Troso, ada sejak 

adanya Desa Troso tersebut. Kebudayaan menenun ini diwariskan oleh pendiri Desa 

Troso yaitu Kyai Senu dan Nyai Senu. Mereka memperkenalkan keahlian menenun 

sembari menyebarkan Agama Islam di kawasan Desa Troso. Pada kurun waktu 1940-an 

masyarakat masih menggunakan tenun gendong yang kemudian  tahun 1960 Alat Tenun 

Bukan Mesin (ATBM) membudaya di desa ini, hingga 1970-an, dan Troso dikenal 

sebagai produsen tenun lurik, mori dan sarung ikat. Pada akhir 1970an industri tenun 

Troso mengalami kelesuan. Kemudian pengrajin Troso mengadopsi motif dari beberapa 

daerah seperti Bali, Lombok dan Toraja,  Motif-motif tersebut antara lain, motif polos, 

lurik, flora  (cemara, bunga-bunga, lompong), fauna (kuda, gurita, ayam, rusa, merak). 

awal tahun 1980-an unit-unit usaha tenun di Desa Troso dapat bangkit kembali 

namun kurun watu 1995-1998 kembali melemah. faktor yang menyebabkan  peningkatan 

tenun ikat Troso di Desa Troso peningkatan antara lain : semangat ekonomi pengrajin, 

komodasi, komunikasi, program pemerintah di bidang pariwisata, faktor lain seperti 

promosi. Sedangkan faktor penurunannya adalah krisis ekonomi 1997 yang berdampak 

langsung pada kenaikan ongkos produksi,kesulitan mendapatkan bahan baku,penurunan 

daya beli masyarakat, penyempitan jaringan pasar,pengurangan tenaga kerja. 
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ABSTRACT 

Albab, Muhammad Ulil. 2019. Industry  Tenun Ikat in Troso Village Pecangaan District 

of Jepara Regency Year 1950-1998. Essay. History of Science Program. History 

Department. Faculty of Social Science. Semarang State University. 

Keywords: Weaving, Troso, History, Industry. 
Weaving is one of outcome in addition of batik craft that continues grow nowdays. In 

addition to artistic and cultural value, weaving also has economic impacts. One of the 

weaving industry centers is Troso Village, Pecangaan District, Jepara Regency.  Although 

on its way to ups and downs, this industrial center still exists and continues to grow until 

now. 

This research aimed to know and analyze the background of Tenun Ikat in Troso 

Village, The development of Motif Tenun Ikat in Troso village in 1950-1998, and  what 

factors are caused  decline and an increase Tenun Ikat in Troso Jepara regency in 1950-

1998. This research is Historical Research and the implementation used historical 

methods that include four steps namely heuristics, source criticism, interpretation, and 

historiography. While the Data collection techniques used were observation, interviews, 

and documentation. After analyzing the result, showed that Tenun Ikat Troso, existed 

since the existence of the Troso Village. The weaving culture is inherited by the founder  

Troso Villages namely Kyai Senu and Nyai Senu. They introduced weaving skills while 

spreading Islam in Troso Villages. During period 1940 people are still used Tenun 

Gendong, which later in 1960, Non-Machine Weaving Tools (ATBM) were cultivated in 

this village, until the 1970s, and Troso was known as a producer of Lurik, Mori and 

saroong Ikat.  In the late 1970s the Troso weaving industry felt the decline.  Then Troso 

craftsmen adopted motifs from several regions such as Bali, Lombok and Toraja, these 

motifs are included polos motifs, lurik, flora (pine, flowers, lompong), fauna (horse, 

octopus, chicken, deer, peacock)   

In the Beginning of 1980s, weaving business units in Troso Village were able to 

showed up again but the period 1995-1998 was weakened again.  the factors that leds 

were the increase of Tenun Ikat Troso in Troso Village, and the others factors there are: 

the economic spirit of craftsmen, commodities, communication, government programs in 

tourism, other factors such as promotion.  While the decline was the 1997 economic crisis 

which directly affected the increase in production costs, difficulties in obtaining raw 

materials, decreasing people's purchasing power, narrowing the market network, reducing 

labor. 



vii 

PRAKATA 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya, serta limpahan 

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad 

SAW yang mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa bersyukur 

kepadany-Nya. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena 

telah diberikan kemudahan, kelancaran dan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Bagi penulis, lulus tepat  waktu  atau  molor  

adalah  suatu  pilihan  yang  ada  pada  pribadi  masing- masing.  Penulis  

berharap  agar  skripsi  ini  bukan  karya  terakhir  dari  penulis, semoga 

suatu saat penulis bisa membuat karya yang dapat bermanfaat bagi 

masyarakat pada umumnya. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan pada penulis 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakekatnya penulis 

adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Penulis membutuhkan 

dukungan, semangat, bantuan, dan bimbingan dari orang lain. Penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. Fatur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas  

Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis   

untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya. 



viii 

2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA. Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian 

dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan motivasi yang sangat membangun untuk penyelesaian 

skripsi ini. 

5. Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum. selaku Penguji I yang telah  

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi,  

arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Prof. Dr. Wasino, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah  

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dr. Suwito Eko Purnomo, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Segenap Dosen Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang yang  

telah memberikan bekal ilmu pada penulis. 

7. Perpustakaan Jurusan Sejarah kepada ibu Nur Azizah yang telah 

memberikan suatu Inspirasi, Motivasi dan Nasihat yang sangat 

berguna sekaligus menjadi ibu kedua di Universitas Negeri Semarang. 



ix 



x 



xi 

DAFTAR ISI 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................................... i 

PENGESAHAN KELULUSAN .............................................................................. ii 

PERNYATAAN........................................................................................................ iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN........................................................................... iv 

SARI .......................................................................................................................... v 

ABSTRAK ................................................................................................................ vi 

PRAKATA ................................................................................................................ vii 

DAFTAR ISI............................................................................................................. x 

DAFTAR GAMBAR................................................................................................ xii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xiii 

BAB I PENGANTAR 

A. Latar Belakang Masalah................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 8 

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 8 

D. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 9 

1. Manfaat Teoritis ....................................................................................... 9 

2. Manfaat Praktis ........................................................................................ 9 

E. Ruang Lingkup............................................................................................... 10 

F. Tinjauan Pustaka ............................................................................................ 10 

G. Metode Penelitian........................................................................................... 17 

1. Heuristik ................................................................................................... 17 

2. Kritik Sumber........................................................................................... 20 



xii 

3. Interpretasi................................................................................................ 21 

BAB II PERKEMBANGAN KAIN TENUN IKAT TROSO DI JEPARA 

TAHUN 1950-1998 

A. Sejarah Awal Kain Tenun Troso.................................................................... 22 

B. Kemunculan Industri Kain Tenun Troso........................................................ 27 

1. Pelopor Industri Tenun Ikat Troso ........................................................... 27 

2. Perubahan Kain Tenun Ikat Troso ........................................................... 28 

C. Perkembangan Motif Tenun Ikat Troso ......................................................... 32 

D. Proses Pembuatan Tenun Ikat Troso.............................................................. 44 

BAB III PASANG SURUT INDUSTRI TENUN IKAT TROSO 

A. Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Tenun Ikat Troso ............ 51 

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Peningkatan Tenun Ikat Troso Tahun 

1950-1998 ...................................................................................................... 53 

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penurunan Tenun Ikat Troso Tahun 

1950-1998 ...................................................................................................... 58 

BAB IV KESIMPULAN 

Kesimpulan .................................................................................................... 66 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 70 

LAMPIRAN.............................................................................................................. 72 



xiii 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Tenun Polos ....................................................................................... 30 

Gambar 2.2 Tenun Lurik ....................................................................................... 31 

Gambar 2.3 Pola Dasar Pembuatan Motif ............................................................ 46 

Gambar 2.4 Proses Penumpulan Benang pada plangkan ...................................... 47 

Gambar 2.5 Plangkan ............................................................................................ 47 

Gambar 2.6 Menggambar Motif ........................................................................... 48 

Gambar 2.7 Pewarnaan Benang ............................................................................ 49 

Gambar 2.8 Penjemuran Benang Setelah Pewarnaan ........................................... 49 

Gambar 2.9 Seorang Pekerja Sedang Menenun .................................................... 50 



xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 SK Pembimbing ................................................................................. 73 

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Ke BAPPEDA. ................................................. 74 

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian. .......................................................................... 75 



1 

BAB I 

PENGANTAR 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia memiliki kelebihan dibanding makhluk ciptaan Tuhan 

yang lain. Manusia dikaruniai kecerdasan otak atau akal untuk dapat 

menciptakan berbagai hal untuk memenuhi kubutuhan hidupnya 

(Darini, 2013: 1). Kebudayaan umat manusia memiliki unsur-unsur 

yang bersifat universal. Kebudayaan memiliki sifat yang dinamis, 

bagaimanapun keadaaannya  akan mengalami perubahan dari masa ke 

masa. 

Unsur-unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat ada 7 unsur 

kebudayaan yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan 

dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata 

pencaharian hidup, sitem religi dan kesenian (Koentjaraningrat, 1990: 

203). Sistem yang lahir karena adanya  kesadaran manusia untuk 

menciptakan sesuatu hal yang baru. Setiap unsur kebudayaan akan 

menjelma dalam tiga wujud kebudayaan, misal sistem kesenian 

memiliki wujud sebagai konsep adat istiadat yang berhubungan dengan 

ekonomi. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memiliki naluri 

untuk memperbaharui teknologi. Teknik yang dimiliki dikembangkan 

oleh masyarakat, yang mulanya bahan mentah diproses dan 
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menghasilkan barang baru untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, 

yaitu sandang, pangan dan papan. Teknologi yang dihasilkan berupa 

alat produksi, makanan, minuman pakaian, perhiasan dan sebagainya 

merupakan suatu karya seni. Dalam kehidupan manusia tidak dapat 

terlepas dari seni. Keanekaragaman timbul dari kesenian yang 

diciptakan manusia terbagi menjadi tiga: seni rupa, seni musik dan seni 

tari. 

Seni adalah cara untuk mengekspresikan perasaan dalam sebuah 

media. Seni saat ini sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi manusia. 

Contohnya seperti: corak batik yang awalnya merupakan 

pengekspresian seseorang dalam kain. Kini kain batik menjadi salah 

satu aktivitas ekonomi yang penting bagi masyarakat. Tidak hanya kain 

batik saja, banyak muncul kain tenun tradisional dan motif nya pun 

sangat beragam. Masing-masing kain tenun tersebut menjadi simbol 

atau identitas dari suatu daerah, karena kain tersebut merupakan refleksi 

dan kebudayaan dari masyarakat tertentu. 

Industri  kerajinan  di  Indonesia  telah  tumbuh  sejak berabad-

abad  tahun yang lalu dan berkembang sesuai dengan perkembangan 

kebudayaan manusianya. Industri kerajinan bermula dari usaha manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian berkembang menjadi 

industri yang mampu memenuhi kehidupan masyarakat banyak. Salah 

satu industri kerajinan di Indonesia yang berkembang sampai saat ini 

adalah tenun. 
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Industri tekstil di Indonesia sudah mulai dikenal sejak abad 

XVII. Proses pembuatannya menggunakan bahan serat yang dipintal 

menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain. Macam-macam alat 

yang digunakan untuk menenun kain antara lain : Alat Tenun Gedongan 

yang dijalankan dengan tangan, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) 

yang dijalankan dengan tangan dan kaki, serta Alat Tenun Mesin 

(ATM) yang dijalankan dengan motor (Kamadi, 1973: 3). 

Desa Troso yang terletak di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten 

Jepara. Wilayah ini merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang 

mempunyai potensi industri tenun ikat yang maju. Industri tenun ikat di 

Desa Troso sudah dikenal sejak lama, tentu saja hal ini tidak dapat 

dilepaskan dari bagian kehidupan masyarakat pendukungnya yang 

senantiasa menjadikan kegiatan menenun sebagai salah satu bentuk 

mata pencaharian selain bertani. Kegiatan menenun yang mereka tekuni 

ini telah menjadikan suatu identitas dari Desa Troso sebagai daerah 

sentra industri tenun ikat, sehingga kain tenun yang dihasilkannya di 

cap sebagai Tenun Troso. Hasil produksi tenun ikat dari Desa Troso ini 

terkenal di kota-kota besar di Indonesia. 

Desa Troso salah satu daerah yang memproduksi jenis kain 

tenun ikat di antara beberapa daerah lainya di Indonesia. Namun 

demikian jenis-jenis motif tenun ikat yang dikembangkan bukan 

merupakan jenis asli dari desa ini atau jenis tenun dari Jawa. Motif 

tenun ikat di Desa Troso mengambil alih atau mengapdosi dari daerah 
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lain, terutama dari daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti Bali, 

Lombok, Kalimantan dan Sulawesi. Motif yang digunakan tidak sama 

persis namun ada modifikasi atau melakukan penambahan di sana-sini. 

Di samping itu masyarakat Troso juga mengembangkan kedua jenis 

tenun, baik tenun ikat pakan maupun tenun ikat lusi yang berasal dari 

daerah tersebut. Pada dasarnya masyarakat Desa Troso telah mampu 

membuat jenis tenun lurik dan sarung ikat yang pernah berkembang di 

Jawa. 

Pada masa awal pertumbuhannya teknik menenun dilakukan 

beberapa warga masyarakat Desa Troso dengan menggunakan alat 

tenun gendong dan hasil produksinya berupa lurik dan mori kasar. 

Demikian pula bahan-bahan dasar produksinya berasal dari lingkungan 

sekitar. Bahan-bahan yang digunakan misalnya: bahan kapasnya yang 

di pintal sendiri dan bahan-bahan  pewarna yang di ambil dari tumbuh-

tumbuhan di sekitar desa. 

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan lahan 

pertanian yang berkurang, membuat masyarakat harus mencari 

alternatif lain untuk bertahan hidup. Sehingga masyarakat berinovasi 

dalam bidang kerajinan, salah satunya adalah kain tenun Troso. Mulai 

sejak tahun 1950-an, berangasur-angsur alat tenun gendong digantikan 

oleh alat tenun bukan mesin (ATBM) dan hasil produksinya, baik 

kualitas maupun kuantitasnya  berangsur-angsur meningkat dan lebih 

bervariasi. Demikian pula bahan-bahan produksi tidak lagi dari 
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lingkungan sekitarnya, tetapi didatangkan dari daerah lain, bahkan zat-

zat pewarna menggunakan bahan-bahan impor. 

Kain tenun merupakan salah satu hasil seni budaya tradisional 

yang telah lama berkembang di Indonesia. Dalam perkembangannya 

kain tenun mempunyai fungsi sosial yang melambangkan status sosial 

atau identitas kelompok individu tertentu. Jenis ataupun ragam hias 

kain tenun misalnya dapat menunjukkan apakah seseorang itu 

keturunan raja, kepala adat atau  hanya rakyat biasa. Untuk meunjukkan 

identitas kelompok biasanya kain tenun tampak dipergunakan misalnya 

dalam upacara kelahiran, inisiasi, perkawinan ataupun kematian (Eko 

Punto Hendro, 2000: 1). 

Cukup banyak jumlah temuan para ahli dalam bidangnya 

masing-masing yang dapat dipakai sebagai petunjuk, bahwa pertenunan 

sudah sejak lama dikenal dan dikerjakan hampir seluruh kepulauan 

Indonesia, serta merupakan salah satu budaya bangsa yang dapat 

dibanggakan. Bangsa Indonesia sejak berabad-abad telah menguasai 

berbagai teknik pertenunan, seperti tenun Songket, dan tenun ikat 

pakan, atau ikat lungsi. (Djoemana, 2000: 4) 

Dari fungsi ekonomi, kain tenun merupakan komoditi berharga 

karena memiliki nilai tukar yang tinggi di pasar barang. Tingginya nilai 

tukar tersebut antara lain disebabkan proses pembuatanya 

(menggunakan ketrampilan tangan) yang cukup rumit serta hiasannya 

yang unik, di samping tergantung pula dari jenis bahan (benang) yang 
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digunakan. Di antara produk-produk tekstil yang sekarang berkembang 

di Indonesia, kain tenun sering dianggap sebagai salah satu produk yang 

memiliki nilai seni, karena itu pula keberadaannya di pasar barang 

masih dapat bersaing dengan produk tekstil lainnya yang umumnya 

diproduksi secara masal oleh pabrik-pabrik tekstil. Menurut teori 

Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. 

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan 

penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi 

modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai di 

mana perekonomian akan berkembang bergantung pada pertambahan 

penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. 

Beberapa jenis kain tenun yang kini masih dapat dikenal, yaitu 

kain yang sering disebut ulos, songket, dan ikat. Jenis tenun ikat 

memang mempunyai variasi paling banyak dan mempunyai persebaran 

paling luas yang diproduksi hampir di seluruh kepulauan Nusantara. 

Secara mendasar ada dua jenis tenun ikat yaitu tenun ikat pakan dan 

tenun ikat lusi, namun ada jenis dobel ikat. Menurut L. Langewis, jenis 

tenun ikat pakan diproduksi di daerah-daerah di Indonesia yang banyak 

mendapat pengaruh kebudayaan Hindu, Budha dan Islam, yang ditandai 

dengan adanya benang emas dan perak serta warna-warna kain yang 

cerah dan meriah. Sedangkan jenis tenun ikat lusi terdapat di daerah-

daerah yang kurang mendapat pengaruh kebudayaan-kebudayaan 

tersebut, karena itu warna maupun motif kain tenun lebih sederhana. 



7 

Dalam hal ini persebaran jenis tenun ikat pakan di Indonesia lebih luas, 

meliputi daerah Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, 

sedangkan persebaran jenis tenun ikat lusi umumnya hanya di daerah 

Indonesia bagian timur, meliputi daerah Sumba, Flores, Timor dan 

daerah sekitarnya (Eko Punto Hendro, 2000: 3). 

Tenun Ikat Troso memawa dampak tersendiri bagi 

perkembangan ekonomi dan pariwisata bagi Kabupaten Jepara. Tenun 

Ikat Troso mampu mengangkat perekonomian masyarakat di Desa 

Troso dan melambungkan nama Jepara di kancah internasional melalui 

kearifan lokal yaitu menenun. Jenis tenun ikat yang kini dikembangkan 

di Desa Troso menunjukkan salah satu cara masyarakat bertahan dalam 

bidang perekonomian. Pada proses pembuatan Tenun Ikat Troso 

memiliki nilai seni atau keunikan tersendiri. Karena masih 

menggunakan teknik tradisional dari nenek moyang, namun tetap 

mampu bersaing dengan jenis-jenis tekstil lainnya di pasar barang. 

Dalam proses pembuatannya memang masih diwarnai oleh 

keterampilan tangan atau cara-cara tradisional, seperti: memintal 

benang masih menggunakan alat tradisional. 

Perkembangan tenun ikat Troso membawa dampak bagi 

masyarakat di Desa Troso, baik dampak positif maupun dampak 

negatif. Tenun Troso dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di 

Desa Troso dan memunculkan mata pencaharian baru selain sektor 

pertanian. Kemajuan SDM untuk membuat inovasi-inovasi baru pada 
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motif kain dan memperbaiki kualitas kain. Selain dampak positif, 

adapula kendala yang dihadapi oleh masyarakat pengrajin tenun. 

Susahnya bahan baku untuk tenun karena terkendala ari distributor yang 

jauh dan tidak dapat memprediksi ketersediaan bahan. Harga di pasaran 

yang tidak memiliki acuan harga yang sama kadang menimbulkan 

kecemburuan sosial. Dari latar belakang tersebut penulis ingin 

mengetahui bagaimana proses terjadinya industrialisasi tenun ikat di 

Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, 

maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perkembangan industri tenun ikat di Desa Troso? 

2. Apa saja yang menyebabkan penurunan dan peningkatan industri

tenun ikat di Desa Troso? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan industri tenun 

ikat di Desa Troso. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis apa saja yang menyebabkan 

penurunan dan peningkatan industri tenun ikat di Desa Troso. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari keberhasilan penelitian ini 

diharapkan berkesinambungan dengan tujuan yang telah diuraikan 

diatas, disamping itu juga diharapkan mampu memberikan beberapa 

kontribusi, diantarnya:   

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

memberikan sumbangan bagi peneliti sejarah, khususnya tentang 

Sejarah motif tenun ikat Troso di Jepara. Selain itu diharapkan dari 

hasil penulisan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam 

pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang 

ada dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dalam Sejarah Kebudayaan dan Sejarah 

Ekonomi Republik Indonesia. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah 

satu referensi kepustakaan yang dapat memberikan informasi 

tambahan guna pembaca dan memberikan gambaran tentang 

Sejarah perkembangan motif tenun ikat Troso. 
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E. Ruang Lingkup 

Dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya pembatasan wilayah 

penelitian. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan 

sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti 

dengan mudah dan baik. Ruang lingkup penelitian sangat penting dalam 

mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga 

tidak terjadi kerancauan dalam memahami hasil penelitian. Ruang 

lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup spasial dan ruang lingkup 

temporal. 

Ruang lingkup spasial yaitu batasan tempat atau wilayah yang 

akan dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini. Ruang lingkup 

spasial dalam penelitian ini adalah Desa Troso yang meliputi 

Kecamatan Pecangaan dan Kabupaten Jepara. Pemilihan ruang lingkup 

ini dikarenakan kain Troso pertama kali dikembangkan di Desa Troso. 

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu dalam penelitian 

ini. Batasan waktu yang digunakan penulis adalah mulai tahun 1950 

sampai tahun 1998. Tahun 1950 merupakan kain Troso mulai 

dikembangkan sebagai komoditi utama masyarakat setempat dan tahun 

1998 dipilih karena pada tahun ini terjadi reformasi yang menyebabkan 

kriris moneter dan berimbas pada industri kain Troso di Jepara. 

F. Tinjauan Pustaka 

Penulis menggunakan beberapa pembanding dari penelitian 

yang akan diambil yaitu pertama, buku yang berjudul “Tenun Ikat – 
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Indonesian Ikats’ buku yang diterbitkan oleh Djambatan pada tahun

1993, di buku ini berisi gambaran dari salah satu tenun Indonesia yaitu 

tenun ikat sebagai salah satu karya Bangsa Indonesia yang tersebar luas 

di sebagian Kepulauan Indonesia. Uraian di dalamnya memberikan latar 

belakang dari tenun ikat Indonesia dengan tujuan antara lain untuk 

mengenal latar belakang dari masyarakat pembuatnya, proses yang 

terjadi dalam perkembangan tenun ikat itu sendiri dan pengaruh-

pengaruh yang datang dari luar untuk memperkaya kebudayaan kita, 

proses akulturasi yang terjadi di dalam teknik, jenis benang, jenis motif 

dan kegunaannya. 

Kedua, buku yang berjudul “Ketika Tenun Mengubah Desa 

Troso” buku yang diterbitkan tahun 2000 oleh Bendera secara garis 

besar adalah sebagai berikut. Desa Troso yang terletak di Kabupaten 

Jepara adalah sebuah desa yang kondisi tanahnya berbukit, sehingga 

sebagian besar tidak dapat dimanfaatkan untuk tanah pertanian. Kondisi 

ini tidak memungkinkan untuk hanya menguntungkan hidupnya dari 

pertanian. Sejak zaman kolonial sebagai kegiatan menenun dan hasil 

produksinya berupa tenun lurik dan mori, sehingga tahun 1960 Troso 

dikenal sebagai salah satu pusat produksi tenun lurik, mori dan sarung 

ikat. Tetapi di akhir tahun 1970 kondisinya mengalami kelesuan 

sebagai akibat harus bersaing dengan produk-produk tenun tekstil 

modern yang menggunakan alat tenun mesin (ATM) yang mampu 

meniru produk-produk tradisional dengan sistem copy, sablon, dan 
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printing yang mampu menghasilkan banyak produk sejenis dengan 

harga yang lebih murah, sehingga banyak pengusaha tenun ATBM 

yang gulung tikar. Dengan banyaknya usaha tenun ATBM yang gulung 

tikar tersebut, banyak pekerja dari Desa Troso yang kemudian bekerja 

di pusat-pusat produksi tenun di luar daerah, dan kebanyakan mereka 

memilih pulau Bali. Hal ini telah menyebabkan munculnya kreatifitas 

atau transformasi pengetahuan khususnya dibidang produksi tenun. 

Mereka mulai mampu membuat atau memproduksi jenis-jenis tenun 

dari Indonesia bagian timur seperti tenun ikat yang belum dapat 

dikerjakan menggunakan ATM. Ketika mereka kembali ke Desa Troso 

mereka mengembangkan pengetahuan yang didapatnya. Mereka 

membuat motif tiruan seperti motif Bali dan motif Sumba dan 

modifikasi-modifikasi lainnya. Untuk pemasarannya mereka 

memasarkan di kota-kota besar di seluruh Indonesia khususnya di pulau 

Bali. 

Menurut Eko Punto Hendro keberhasilan produk Desa Troso 

dalam mempertahankan industri tenunnya adalah faktor adaptasi. 

Mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain faktor 

adaptasi, kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi di Desa Troso 

merupakan variabel-variabel yang saling berkait dalam hubungannya 

dengan tumbuh dan bertahannya industri-industri tenun di Desa Troso. 

Meskipun variabel lingkungan alam tidak langsung terkait 

mempengaruhi aktifitas tenun, namun telah memicu munculnya 
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aktifitas tenun tersebut di Desa Troso, yang didorong pula oleh variabel 

lingkungan (eksternal) lainnya. Dalam kaitannya dengan variabel 

ekonomi dan sosial, variabel ini merupakan variable internal, telah 

mendorong munculnya pilihan keputusan terhadap kegiatan bertenun 

sebagai suatu bentuk mekanisme yang adaptif. Variabel ekonomi yang 

di dalamnya terkandung sistem niali dan makna simbol ekonomi, yang 

diliputi pula oleh adanya konsep maksimalisasi, minimilasi, dan 

efisiensi, telah mendorong munculnya keputusan masyarakat terhadap 

bentuk kegiatan bertenun ikat tersebut. Variabel sosial telah mendorong 

dan menjembatani bentuk-bentuk hubungan yang muncul dari proses-

proses ekonomi tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi penulis 

mengingat permasalahan dan pokok bahasan dalam karya ini mempuyai 

dengan pokok kajian penulis sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan sumber pembanding. 

Ketiga, penulis menggunakan buku yang berjudul “Kerajinan 

Batik & Tenun” yang dikarang oleh Salamun, Cristriyati Ariani, Sukari,

Ernawati Purwaningsih, Yustina Hastrini Nurwanti, Mudjijono yang di 

terbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai  Budaya  (BPNB)  Daerah  

Instimewa  Yogyakarta,  diterbitkan  pada  tahun 2013, tebal buku 417 

halaman.  

Buku ini menjelaskan bagaimana usaha kerajian tenun ikat di 

Desa Troso merupakan warisan budaya sejak nenek moyang. Kerajinan 

tenun ikat ini mulai berkembang sekitar tahun 1968, yaitu dari jumlah 
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pengrajin baru puluhan, sekarang sudah menjadi ratusan. Pada waktu 

itu produksinya berupa kain tenun dengan berbagai motif. Proses 

pembuatan lungsi dan pakan dengan beberapa tahapan. 

Seseorang menjadi pengrajin memang tidak mudah, harus 

melalui proses yaitu mempunyai pengalaman dan memiliki ketrampilan 

proses menenun dengan cara bekerja terlebih dahulu baik dilingkungan 

keluarga maupun sebagai tenaga kerja. Faktor yang mendorong menjadi 

pengrajin adalah setelah mempunyai pengalaman dan modal serta 

melihat pengrajin lain sukses, dari tenaga kerja keluar menjadi 

pengrajin sendiri. Selain itu, yang juga mendorong pengrajin adalah 

lingkungan masyarakat sebagian menjadi pengrajin dan ke depan 

mempunyai prospek yang baik. 

Usaha kerajinan tenun ikat Troso yang menjadi hambatan adalah 

makin berkurangnya tenaga kerja karena sebagian tenaga kerja beralih 

menjadi pengrajin. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan 

tenaga kerja adalah merekrut tenaga kerja dari desa tetangga dan daerah 

yang belum berpengalaman.  

Ada beberapa cara supaya usaha kerajinan tenun ikat dapat terus 

berlangsung dan berkembang, yaitu dengan menjaga kualitas produksi 

tenun tetap baik, dengan motif yang baru dan warna yang menarik. 

Selain itu, memberikan kenyamanan tenaga kerja dengan upah yang 

sesuai dan memberikan fasilitas seperti memberikan pinjaman, dan 

mendorong generasi muda untuk meneruskan generasi orang tua. 
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Keempat, buku yang berjudul ”Transformasi Pertanian. Industri 

dan Kesempatan Kerja” Buku karya M. Dawam Raharjo ini 

menguraikan tentang proses transformasi pertanian kearah 

industrialisasi di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. 

Bagian pertama buku ini membahas tentang penerapan teknologi untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian sehingga petani dapat 

menghasilkan pendapatan keuangan yang lebih besar dan menjadi 

konsumen barang industri. Teknologi pertanian tanpa perluasan lahan 

dapat menimbulkan permasalahan baru dibidang tenaga kerja. Alternatif 

lain adalah mengembangkan industri pedesaan untuk menampung 

tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor pertanian. 

Bagian kedua buku ini menguraikan tentang sektor industri 

diarahkan kepada subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga. 

Menurut Tay Guneko (ahli ekonomi Jepang) bahwa kerajinan kecil atau 

kerajinan rumah tangga yang umumnya terletak di desa dapat 

membantu kehidupan petanu dan merupakan alat untuk 

mempertahankan hidup serta menambah pendapatan keluarga. Majunya 

perekonomian masyarakat ditandai oleh berkembangnya kegiatan 

produksi untuk pasar. Hal ini telah mendorong timbulnya kegiatan 

perdagangan karena tersedianya sarana, prasarana angkutan dari 

komunikasi. Perkembangan perdagangan telah menampung lebih 

banyak angkatan kerja yang mengurangi pengangguran. Sejarah 

perkembangan perekonomian ini akhirnya mengakibatkan terjadinya 
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pergeseran struktur dari sistem ekonomi agraris tradisional menjadi 

industri modern. Pengalaman ini bukan hanya untuk negara yang 

menganut pasar bebas saja, tapi juga negara sosialis. 

Bagian terakhir menyoroti perubahan struktur perekonomian 

serta aspek kesempatan kerja di bidang pertanian dan industri. Hal ini 

yang menjadi dasar pemikiran dalan menentukan kebijakan di 

Indonesia mengenai penggunaan sumber daya manusia yang ada. 

Meliahat masalah yang ada diluar kita lebih sadar tentang konsep 

pembangunan nasional yang memiliki karakteristik tersendiri. Buku ini 

sangat membantu dalam penulisan skripsi ini, karena buku ini 

menguraikan masalah transformasi pertanian menuju industrialisasi 

modern. 

Kelima, buku yang berjudul “Sedjarah Ekonomis Sosiologis 

Indonesia” buku karya Burger ini membahas tentang sejarah Indonesia 

dilihat dari sudut pandang ekonomis-sosiologis. Perkembangan 

sosiologisnya tidak dikemukakan sebagai bahan pokok, namun hanya 

sekedar memberi latar belakang, bagaimana kejadian-kejadian ekonomi 

memerlukannya. di desa-desa kehidupan ekonomi itu sedemikian 

eratnya berhubungan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya 

dengan ekonomi, sehingga dalam menggambarkan keadaan ekonomi 

Indonesia dalam abad 19 dan 20 mengandung usaha-usaha untuk 

melepaskan diri dari genggaman kebudayan yang bersifat keagamaan 

dan kemasyarakatan. Kehidupan ekonomi meningkat bebas, hal ini 
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membawa akibat pada keseluruhan kebudayaan itu. Sedangkan 

sebaliknya, adat-istiadat dapat pula merupakan hambatan bagi 

kemajuan ekonomi. Dalam melukiskan sejarah ekonomi tidak dapat 

diabaikan latar belakang manyarakatnya. Dari tinjauan pustaka diatas, 

dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu berkaitan dengan tenun dan 

ekonomi desa. Pada kajian sebelumnya sudah dibahas secara khusus 

mengenai industri tenun di Indonesia, akan tetapi belum ada satu bagian 

yang membahas mengenai dinamika dari kemunculan industri tenun di 

Desa Troso, sehingga celah ini yang dikaji di dalam penelitian ini. 

G. Metode Penelitian 

Sebagai kajian sejarah, sudah pasti laporan penelitian ini 

menggunakan metode sejarah, yaitu proses penelitian dan penulisan 

sejarah kritis yang mencangkup empat langkah, yaitu: 

1. Heuristik 

Heuristik merupakan tahap dimana peneliti mengumpulkan 

berbagai jejak-jejak masa lalu. Jejak sejarah sebagai peristiwa masa lalu 

merupakan sumber-sumber sejarah sebagai kisah (Wasino, 2007: 18). 

Heuristik sendiri merupakan tahapan awal yaitu dimana tahapan 

mengumpulkan dan pencarian sumber-sumber terkait dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Heuristik merupakan suatu kegiatan yang 

berkaitan dengan upaya mencari dan menemkan data-data mentah 
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sesuai dengan data penelitian. Sumber yang akan penulis gunakan 

dalam penelitian ini berupa sumber tertulis berupa dokumen, buku, 

ataupun catatan-catatan dan sumber yang kedua adalah dengan sumber 

lisan dengan melakukan wawancara. 

a. Sumber Primer  

 yang berasal dari kesaksian seorang saksi dengan mata kepala 

sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat 

mekanis seperti diktafon yakni orang atau alat yang hadir pada 

peristiwa yang diceritakan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Informan 

Informan adalah seseorang yang menjadi sumber data dalam 

penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara. 

Suatu teknik yang dipergunakan untuk tujuan tertentu mencoba 

mendapatkan keterangan (pendirian) secara lisan dari seorang 

responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan 

orang lain. Teknik ini berguna untuk mendapatkan sumber lisan 

dari orang yang berperan sebagai pelaku peristiwa itu. Jadi dalam 

penelitian ini akan dijumpai keterangan lisan dari berbagai orang 

informan, seperti: para pembuat tenun dan buruh tenun. 
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2) Dokumen 

Studi dokumen adalah kegiatan untuk memperoleh data 

dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, yaitu 

arsip-arsip yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Dokumen 

yang didapatkan nantinya akan diolah dan dianalisis terlebih 

dahulu untuk dapat dijadikan sumber dalam penelitian ini. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari 

kesaksian yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari 

seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah Studi pustaka. Studi pustaka adalah proses mencari 

informasi, menelaah dan penghimpunan data sejarah yang berupa 

buku-buku, surat kabar, majalah untuk menjawab pertanyaan yang 

ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti (Gottschlak, 1986: 

46). Dalam penelitian ini  penulis mendapatkan data-data berupa 

buku dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, yaitu 

Perpustakaan Pusat UNNES, Perpustakaan Jurusan Sejarah UNNES, 

Perpustakaan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan beberapa 

Perpustakaan di daerah lain. 
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2. Kritik Sumber 

Kritik Sumber adalah langkah pengujian terhadap bahan-bahan 

sumber sejarah yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Kritik 

sumber merupakan langkah kedua setelah langkah heuristik. Kritik 

sumber dilakukan untuk mendapatkan fakta bersifat objektif. Dalam hal 

ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang masalah otentitas yang 

dilakukan melalui kritik eksternal dan keabsahan masalah kredibilitas 

kritik internal. 

a. Kritik Internal 

Kritik yang dilakukan terhadap sumber dokumen sejarah, 

apakah benar kejadian tersebut atau hanya sebuah rekayasa. 

Sejarawan harus memeriksa sumber sejarah tersebut, jika salah 

satu unsur itu tidak memiliki konteks atau tidak cocok dalam 

konteks, maka sumber tersebut patut untuk diragukan. Namun 

yang sejarawan hadapi adalah analisa dari dokumen untuk 

memperoleh detail yang kredibel untuk dicocokkan dengan 

hipotesa atau konteks tersebut. 

b. Kritik Eksternal 

Kritik yang dilakukan pada fisik dokumen sehingga kita 

dapat mengetahui bahwa sumber tersebut asli ataupun tidak. Kita 

harus selalu waspada terhadapdokumen sejarah yang palsu. Kritik 

eksternal pada sumber tertulis juga menyangkut dengan 

bagaimana kondisi fisik dari dokumen maupun catatan yang 
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ditemukan, apakah catatan itu berasal dari zamannya atau dibuat 

pada masa kini. Kemudian kritik eksternal terhadap sumber yang 

lisan adalah bagaimana kejujuran dan si sumber lisan hal itu bisa 

diamati lewat gaya bicara dan mimik muka. 

3. Interpretasi 

Setelah melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan 

interpretasi atau penafisaran terhadap fakta sejarah yang diperoleh 

melalui arsip, buku, maupun hasil penelitian lapangan. Tahap ini sangat 

penting agar penulis terhindar dari subjektivitas. 

Pada penulisan sejarah dibutuhkan ilmu-ilmu bantu agar hasil 

penulisan sejarah tersebut lebih akurat. Peristiwa sejarah bersifat 

kompleks atau multidimensi, sehingga penulisannya membutuhkan 

pendekatan multidimensional approach. Pendekatan yang digunakan 

untuk melakukan penelitian ini adalah pendekatan historis ekonomi

budaya, dan sosial. 
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BAB II 

PERKEMBANGAN KAIN TENUN IKAT TROSO DI JEPARA  

A. Sejarah Awal Kain Tenun Troso 

Tenun atau menenun adalah proses pembuatan kain dengan benang 

pakan antara benang lungsi dengan alat tenun yang terbuat dari kayu, tongkat, 

bambu dan logam (Kartiwa, 1987 : 9). Tenun ikat Troso merupakan salah 

satu usaha yang diwariskan turun-temurun secara tradisional. Masuknya 

tenun ikat Troso ini diperkirakan bersamaan dengan masuknya Islamisasi 

pada masa Kerajaan Mataram. Awalnya, tenun ikat Troso ini digunakan 

sebagai kebutuhan sandang masyarakat setempat. pada sekitar tahun 1575 M, 

datanglah seorang penyebar Agama Islam keturunan dari Kadilangu Demak 

di Desa Troso. Beliau adalah Ki Senu dan Nyi senu. Ki Senu dan Nyi Senu 

hidup bermasyarakat di Desa Troso sambil menyebarkan agama islam dengan 

cara dakwah, mengajarkan ilmu kanuragan (bela diri), dan juga mengajarkan 

keterampilan menenun kain, yang pada akhirnya keterampilan menenun kain 

tersebut bisa diteruskan sampai ke generasi sekarang. Pertama kali digunakan 

oleh Mbah Senu dan Nyi Senu yang dipakai untuk menemui ulama besar 

yaitu Mbah Datuk Gunardi Singorejo. Mbah Datuk ini adalah seseorang yang 

pada saat itu sedang menyebarkan agama Islam di Desa Troso (Alamsyah, 

2013: iii). Ki Senu dan Nyi Senu hidup di Desa Troso sampai akhir hayat. 

Beliau dimakamkan di area pemakaman umum Desa Troso, tepatnya di 
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komplek Makam Dhowo (disebelah selatan komplek pemakaman umum 

Nogosari). 

Di Desa Troso juga ada tokoh penyebar agama Islam yang lain, yaitu 

Mbah Datuk Gurnadi Singaraja. Beliau seoarng Ulama’ dan waliyullah dari

Timur Tengah. Sebelum di tanah Jawa, beliau menyebarkan agama Islam di 

daerah Bali, tepatnya di daerah Singaraja Bali. Kemudian beliau hijrah dari 

Bali ke Pulau Jawa melewati jalur laut dan nerlabuh di daerah Jepara. Mbah 

Datuk Gurnadi terlebih dahulu hidup di Desa Kerso Kecamatan Kedung, 

beliau menyiarkan agama islam di desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya peninggalan masjid wali yang ada Desa Kerso. Setelah itu, Mbah 

Datuk Gurnadi kembali menyiarkan agama Islam di Desa Troso Kecamatan 

Pecangaan. 

Seperti halnya di Desa Kerso, Mbah Datuk Gurnadi di Desa Troso juga 

meninggalkan masjid besar yang sekarang dikenal dengan nama Masjid 

Datuk Ampel. Setelah itu beliau melanjutkan dakwah dan menyebarkan 

Agama Islam di Desa Singorojo Mayong. Beliau wafat dan makamnya berada 

di Desa Singorojo Kecamatan Mayong. 

Teknik menenun yang digunakan masih teknik tradisional. Menurut 

sumber wawancara dengan Bapak Sunarto (62) setelah zaman Ki Senu, beliau 

meninggalkan keterampilan menenun berupa mengayam benang, akhirnya 

beralih ke tenun Gendong. Pada sekitar tahun 1940-an, sebagian masyarakat 

Desa Troso masih meneun dengan sistem Tenun Gendong. Saat itu perajin 

masih sangat sedikit, dan yang dibuat saat itu adalah kain Polos, untuk 
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keperluan Selendang juga Udet (Kain panjang yang dipakai perempuan 

zaman kuno, dengan cara dililitkan di perut). Demikian pula bahan-bahan 

dasar produksinya berasal dari lingkungan sekitar. Bahan-bahan yang 

digunakan misalnya: bahan kapasnya yang di pintal sendiri dan bahan-bahan  

pewarna yang di ambil dari tumbuh-tumbuhan di sekitar desa. 

Sejak tahun 1950-an, berangasur-angsur alat tenun gendong digantikan 

oleh alat tenun bukan mesin (ATBM) dan hasil produksinya, baik kualitas 

maupun kuantitasnya  berangsur-angsur meningkat dan lebih bervariasi. 

Demikian pula bahan-bahan produksi tidak lagi dari lingkungan sekitarnya, 

tetapi didatangkan dari daerah lain, bahkan zat-zat pewarna menggunakan 

bahan-bahan impor. Seiring berjalannya waktu, alat tenun mengalami 

perubahan, kini ada beberapa pengrajin yang menggunakan alat tenun semi 

mesin dan  alat tenun mesin. Alat tenun tersebut masih jarang 

digunakan karena hanya bisa digunakan untuk membuat kain polos saja 

(Sunarto, wawancara: 29 Desember 2018). 

Menurut penduduk setempat, pada masa awal pertumbuhannya teknik 

menenun dilakukan beberapa warga masyarakat Troso dengan menggunakan 

alat tenun gendong dan hasil produksinya berupa lurik dan mori kasar. 

Demikian pula bahan-bahan dasar produksinya berasal dari lingkungan 

sekitarnya, misalnya bahan kapasnya yang kemudian dipintal sendiri dan 

bahan-bahan pewarna yang diambil dari tumbuhan-tumbuhan sekitar desa. 

Dimulai sejak tahun 1950-an, berangsur-angsur alat tenun gendong

digantikan oleh Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), dan hasil produksinya, 
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baik kualitas maupun kuantitasnya berangsur-angsur meningkat dan lebih 

bervariasi (Hendro, 2000: 5). 

Proses perkembangan sentra industri tenun ikat di Desa Troso, menurut 

beberapa pengusaha tenun yang berhasil ditemui, bahwa kondisi usaha tenun 

di Desa Troso dari tahun ke tahun memang mengalami pasang surut. Pada 

tahun 1960-an saat ATBM mulai membudaya di desa ini sampai tahun 1970-

an, Desa Troso cukup dikenal sebagai produk tenun lurik, mori dan sarung 

ikat. Namun di akhir tahun 1970-an kondisinya mulai mengalami kelesuan, 

sehinga banyak pengusaha yang gulung tikar. 

Beberapa pengusaha kemudian mencari jalan keluar dengan mencoba 

berbagai jenis tenun ikat, dengan cara meniru produk-produk dari daerah lain. 

Dengan mengembangkan jenis tenun ikat yg baru ini, akhirnya di awal tahun 

1980-an unit-unit usaha tenun di Desa Troso dapat bangkit kembali. 

Walaupun jalan tidak selalu mulus, pada sekitar tahun 1985-1988 kondisi 

pasar tenun mengalami kelesuan, sehingga banyak pengusaha tenun 

mengalami penurunan penjualan. Menurut Bapak Sunarto (60) kelesuan itu 

tidak hanya terjadi di Desa Troso saja, tetapi meluas pada sentra-sentra tenun 

di seluruh Jawa Tengah, misalnya Pekalongan dan Klaten. Bahkan menimpa 

kawasan Pulau Bali yang selama ini merupakan pasar utama para pengrajin 

tenun Troso. Hambatan lainnya, produk-produk tenun tersebut di pasar bebas 

harus bersaing dengan berbagai produk tekstil lainnya yang banyak 

dihasilkan oleh Alat Tenun Mesin (ATM). 
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Menurut penduduk setempat, pada masa awal pertumbuhannya teknik 

menenun dilakukan beberapa warga masyarakat Troso dengan mwnggunakan 

alat tenun gendong dan hasil produksinya berupa lurik dan mori kasar. 

Demikian pula bahan-bahan dasar produksinya berasal dari lingkungan 

sekitarnya, misalnya bahan kapasnya yang kemudian dipintal sendiri dan 

bahan-bahan pewarna yang diambil dari tumbuhan-tumbuhan sekitar desa. 

Dimulai sejak tahun 1950-an, berangsur-angsur alat tenun gendong

digantikan oleh Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), dan hasil produksinya, 

baik kualitas maupun kuantitasnya berangsur-angsur meningkat dan lebih 

bervariasi (Hendro, 2000: 5). 

Beralihnya kegiatan di sektor pertanian ke sektor tenun yang kini telah 

menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Troso usia 

produktif. Untuk mengembangkan kegiatan pertanian di desa ini memang 

kurang menguntungkan, karena terletak di daerah berbukit yang sulit 

mengembangkan sistem irigasi teknis (Hendro, 2000: 10). 

Semakin menyempitnya pemilikan tanah produktif serta kurang 

tersedianya sarana dan prasarana irigasi yang baik menyebabkan penduduk 

Desa Troso tidak lagi menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, tetapi 

mencari kegiatan baru antara lain dengan mengembangkan kegiatan 

sampingan menenun, yang kemudian berkembang lagi menjadi bentuk-

bentuk industri kecil tenun, sampai menjadi mata pencaharian sebagian besar 

penduduk Desa Troso (Hendro, 2000: 11).  Keadaan ini menunjukkan suatu 
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bentuk mekanisme adaptasi masyarakat dalam mobilisasi sumber daya 

manusia dan lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. 

B. Kemunculan Industri Kain Tenun Troso 

1. Pelopor Industri Tenun Ikat Troso 

Menurut sebagian besar masyarakat Desa Troso, orang yang 

pertama kali mendirikan usaha tenun ikat Troso adalah H. Hasan 

Asnawi. Sebelum mendirikan usahanya antara tahun 1970-an, H. 

Hasan Asnawi memulai karirnya membuat tenun dengan 

menggunakan alat tenun gendong untuk dipakai sendiri, sebagai upaya 

untuk melestarikan budaya tradisional masyarakat Desa Troso. Tetapi 

terkadang sekali dua kali ada tetangga yang juga memesan untuk 

dibuatkan tenun ikat seperti yang dipakai beliau. Lama-kelamaan 

beliau berniat untuk mendirikan usaha tenun ikat yang ditekuninya 

selama ini. Di awal usahanya beliau dan juga atas dukungan istrinya 

mendirikan usaha dengan modal sebesar Rp. 1.500.000,- dengan dua 

alat tenun bukan mesin (ATBM) (Hasan Asnawi, waawancara : 03 

Maret 2018). 

H. Hasan Asnawi petama kali mendirikan usaha tenun ikat pada 

tahun 1975 dengan nama “Srikandi Ratu”. Alamat perusahaan tenun

ikat ini di Jalan Masjid Datuk Ampel No. 6 Desa Troso Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Perusahan 

“Srikandi Ratu” Jepara merupakan perusahaan perseorangan karena 
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termasuk dalam skala industri kecil. Berkat keuletan H. Hasan Asnawi, 

perusahaan tenun ikat “Srikandi Ratu” tersebut dapat berkembang,

sehingga jumlah alat tenun ikat bukan mesin (ATBM) semakin 

bertambah. Ini semua didorong karena jumlah permintaan yang 

semakin bertambah (Hasan Asnawi, wawancara : 03 Maret 2018). 

2. Perubahan Kain Tenun Ikat Troso 

Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dalam 

belajar. Perkembangan melibatkan tujuan untuk perubahan, 

maksudnya setiap tahun atau setiap harinya perlu adanya 

perkembangan agar terjadi perubahan yang lebih baik dan semakin 

matang. Perkembangan terjadi secara berkesinambungan, diberbagai 

bidang dapat berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Sama 

halnya dengan tenun, pada tenun Troso telah mengalami proses 

perkembangan dari segi motif yang cukup lama dari tahun ke tahun. 

Perkembangan motif tenun Troso yang mengikuti perkembangan 

zaman dan perubahan selera konsumen dari tahun ke tahun 

menunjukkan dinamika yang beragam. Tenun ikat Troso sebagai 

produk seni mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sesuai dengan 

bahan dasar pembuatannya dan jumlah tenunannya. 

Adanya perkembangan dalam bidang motif juga menyebabkan 

peminat tenun Troso meningkat. Peningkatan Motif ditunjukkan 

bahwa yang semula motif tenun Troso hanya ada 2 motif yaitu Motif 

Cemara (Pohon Cemara) dan Motif Lompong (daun tales) (Sunarto, 
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wawancara: 29 Desember 2018), dan sekarang dengan adanya motif-

motif tiruan dari berbagai daerah seperti Bali, Lombok, Toraja dan 

lain sebagainya membuat permintaan akan tenun ikat Troso juga 

mengalami peningkatan. Motif-motif tiruan tersebut di dapat dari 

permintaan distributor yang memesan tenun ikat Troso. Selain itu, 

para pengusaha pengusaha tenun ikat sendiri yang selalu mengikuti 

perkembangan pasar. 

Secara tidak langsung, motif-motif kain Troso mengalami 

perubahan. Selain mengikuti permintaan pasar, motif juga berubah 

sesuai perkembangan zaman. Beberapa motif baru tersebut membawa 

wajah baru dalam perkembangan kain Troso di Jepara. masing-masing 

kain tersebut memiliki filosifi dan makna tersendiri. Filosofi tersebut 

mencakup nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa Troso yang 

dituangkan ke dalam motif kain.  

Inovasi-inovasi juga dikembangkan oleh pengrajin tenun agar 

kain Troso dapat lebih berkembang dan dapat mengikuti 

perkembangan zaman. Hubungan perajin tenun dan pasar 

menyebabkan persaingan antar penenun. Persaingan ini mengharuskan 

penenun memunculkan strategi untuk membuat inovasi-inovasi 

pembaharuan motif. Semakin rumit motif yang dihasilkan maka harga 

kain troso juga akan semakin mahal.  
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a. Motif Polos 

Motif polos merupakan motif tanpa gambar atau corak, hanya 

berupa kain polos dengan satu warna. Motif ini menggunakan alat 

tenun bukan mesin (ATBM). Proses pengerjaannya cukup cepat 

karena tidak menggunakan corak yang rumit. Dalam satu hari 

penenun dapat menghasilkan motif polos rata-rata hampir 20-30 

meter. Teknik pembuatannya juga tidak mempunyai teknik khusus 

hanya mengandalkan alat gerak atas bawah dalam proses menenun. 

Motif ini termasuk dalam salah satu motif terlama kain Troso. Motif 

ini muncul pada awal munculnya kain troso. Motif polos 

menandakan kesederhanaan dan karena belum banyak berkembang 

teknologi sehingga motif yang dihasilkan sangat sederhana. Selain 

itu pada masa tersebut, kain troso hanya difungsikan sebagai kain 

penutup saja.  

Gambar 2.1 Tenun Polos

(Sumber :Dokumen Pribadi April 2019) 
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b. Motif Lurik 

Lurik berasal dari bahasa Jawa, “lorek” yang artinya garis-garis. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), lurik adalah kain 

tenun yang memiliki corak jalur-jalur. Motif ini terinspirasi dari kain 

lurik Yogyakarta. Motif lurik melambangkan kesederhanaan. Motif 

lurik muncul pada tahun 1970-an. Motif lurik terdiri dari motif dasar 

garis-garis warna-warna gelap yang diselingi dengan warna-warna 

terang. Teknik pembuatan motif lurik masih tergolong mudah, yaitu 

dengan cara menggabungkan dua warna benang dalam alat tenun 

bukan mesin (ATBM).  

Gambar 2.2 Tenun Lurik

(Sumber : Dokumen Pribadi April 2019) 

c. Motif Flora 

Motif flora berupa motif tumbuhan-tumbuhan. Teknik 

pembuatan motif ini lebih rumit dan proses pembuatannya lebih 

lama. Dalam satu hari penenun dapat menghasilkan empat potong 
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kain. Satu potong kain berukuran 2,4 m x 1,2 m. Motif tumbuhan 

muncul karena terinspirasi dari kebudayana daerah lain. Fungsi kain 

troso tidak hanya sebagai kain penutup saja tetapi juga untuk 

fashion. Motif flora diantaranya pohon cemara, bunga mawar, bunga 

matahari dan lompong. 

d. Motif Fauna 

Motif fauna berupa motif gambar hewan. Selain karena 

permintaan pasar yang semakin meningkat, motif ini juga muncul 

karena terinspirasi dari kebudayaan daerah lain. Fungsi kain mulai 

bergeser yang tadinya sebagai kebutuhan penutup badan, menjadi 

fashion. Teknik pembuataannya tergolong rumit, karena memakan 

banyak waktu dan proses penggambaran motif yang rumit. Dalam 

satu hari penenun dapat menghasilkan tiga potong kain. Motif fauna 

diantaranya kuda, gurita, ayam, rusa dan merak. 

C. Perkembangan Motif Kain Tenun Ikat Troso  

Perkembangan motif dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor 

inernal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

perkembangan tenun Troso dalam menciptakan motif, namun pada 

dasarnya tenun Troso memilik selera motif dan warna yang hampir sama, 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motif tenun ikat: 
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a) Daya Cipta 

Daya cipta atau kreativitas adalah proses mental yang melibatkan 

pemunculan gagasan baru, atau segala kemampuan seseorang untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya 

nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya 

(KBBI). 

Kreativitas perajin dalam menciptakan Tenun merupakan 

kemampuan daya cipta mewujudkan suatu tenunan yang belum pernah 

ada atau tenunan yang sudah ada dengan kreasi baru. Proses berfikir 

kreatif perajin merupakan suatu proses melahirkan ide-ide baru dalam 

karya seni. Perkembangan motif pada tenun ikat dipengaruhi oleh 

daya cipta perajin dalam menciptakan motif tenun ikat. 

Berdasarkan hasil dari analisis sebagian besar perajin merasa 

kesulitan dalam mengembangkan motif pada tenun ikat Troso karena 

harus menyesuaikan dengan motif yang sedang trend di pasaran, di 

sini sebagian perajin berusaha untuk menciptakan motif–motif baru 

yang belum ada di pasaran dengan melakukan uji coba terlebih dahulu 

sesuai sumber ide perajin, apakah motif yang dihasilkan terlihat bagus 

atau tidak dengan memperhatikan warna tenun Troso yang sedang 

digemari konsumen. Dalam menciptakan warna tenun ikat Troso ada 

sebagian perajin yang lebih memilih menciptakan warna tenun ikat 

Troso sendiri dengan teknik teknik rahasia perajin tetapi kebanyakan 
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perajin lebih memilih menyesuaikan warna tenun ikat Troso sesuai 

dengan warna yang sedang digemari oleh konsumen pada saaat itu. 

b) Pola Pikir 

Pola pikir atau mindset adalah cara otak dan akal menerima, 

memproses, menganalisa, mempersepsi dan membuat kesimpulan 

terhadap informasi yang masuk (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Manusia sebagai mahluk yang berpikir dibekali rasa ingin tahu. Rasa 

ingin tahu inilah yang mendorong untuk mengenal, memahami dan 

menjelaskan gejala-gejala alam, serta berusaha untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi. Dari dorongan rasa ingin tahu dan usaha 

untuk memahami dan memecahkan masalah menyebabkan manusia 

dapat mengumpulkan pengetahuan. 

Pengetahuan yang diperoleh mula-mula terbatas pada hasil 

pengamatan terhadap gejala alam yang ada, kemudian semakin 

bertambah dengan pengetahuan yang diperoleh dari hasil 

pemikirannya, kemudian pengetahuan yang didapatnya, terus 

dikembangkan sehingga manusia sampai saat ini terus berkembang 

dan akhirnya manusia dapat menciptakan beberapa benda untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu menciptakan tenunan dengan 

berbagai jenis motif tenun, seperti yang di lakukan oleh para perajin 

tenun Troso. 

Di sini para perajin mengembangkan motif tenun ikat Troso 

melalui inovasi perajin itu sendiri, sebenarnya perajin berfikir akan 
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lebih aman jika motif tenun ikat Troso tidak mengalami 

perkembangan yang pesat, namun seiring dengan berkembangnya 

zaman dan persaingan antar perajin mengharuskan perajin 

menciptakan motif–motif baru untuk tetap eksis, perajin sadar betul 

bahwa motif pada tenun ikat Troso harus mengikuti perkembangan 

zaman, namun perajin tenun ikat Troso masih tetap melestarikan motif 

tradisional dengan mengkombinasikan motif etnik dengan motif 

modern yang sedang dimintai pasar, dengan berkembangnya motif 

tenun ikat Troso sekarang ini diharapkan akan bisa menarik minat 

konsumen. 

c) Kemauan 

Kemauan merupakan sesuatu dari apa yang dimulai, keinginan, 

kehendak, yang semuanya itu mempunyai tujuan tertentu yang 

diharapkan. Kemauan juga bisa diartikan sebagai suatu dorongan 

kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu, dan 

dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Jadi, pada kemauan itu ada 

kebijaksanaan akal dan wawasan, disamping itu juga ada kontrol dan 

persetujuan dari pusat kepribadian. Oleh kemauan, timbullah 

dinamika dan aktivitas manusia yang diarahkan pada pencapaian 

tujuan hidup tertentu. 

Kemauan merupakan dorongan keinginan pada setiap manusia 

untuk membentuk dan merealisasikan diri, dalam pengertian: 

mengembangkan segenap bakat dan kemampuannya, serta 
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meningkatkan taraf kehidupan. Jelasnya, dengan kemauan kuat diri 

sendiri itu dijadikan proyek untuk dibangun dan diselesaikan, sesuai 

dengan gambaran ideal tertentu. Kemauan perajin tenun ikat 

berpengaruh dalam perkembangan motif tenun yang dihasilkan. 

Industri tenun ikat Troso mengembangkan motif tenun ikat Troso 

dengan selalu meningkatkan kinerja setiap hari dibandingkan 

sebelumnya, perkembangan motif tenun ikat Troso yang semakin 

banyak beragam coraknya merupakan upaya perajin dalam 

melestarikan sala satu kerajinan lokal khas Jepara dan upaya dalam 

memenuhi permintaan pasar. 

Selain itu perajin tenun ikat Troso yang mayoritas adalah usaha 

keluarga ini mewariskan usaha mereka secara turun menurun agar 

nantinya tetap bisa berjalan. Perajin mewariskan ilmunya dalam 

menenun kepada generasi muda sejak masih kecil merupakan upaya 

perajin melestarikan kerajinan tenun ikat Troso. 

d) Keterampilan 

Keterampilan merupakan kecakapan dalam menyelesaikan tugas, 

tenun ikat adalah keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat 

Indonesia. Keterampilan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan 

kemampuan perajin, setiap perajin tenun ikat memliki kemampuan 

yang berbeda-beda dalam menghasilkan tenun ikat. Sebenarnya, 

keterampilan menenun itu berlangsung turun-temurun pada diri 
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masyarakat Troso. Tidak hanya di kalangan warga desa Troso, tetapi 

juga warga di desa sekitar desa Troso yang juga terampil menenun. 

Keterampilan menenun menyebar mulai dari remaja sampai orang 

dewasa, perkembangan tenun Troso-pun sangat pesat. Kualitas dan 

motifnya yang bagus, membuat kain tenun Troso jadi daya tarik 

tersendiri bagi wisatawan. Banyaknya pengusaha tenun Troso di desa 

Troso menjadi salah satu ruh dalam menjaga kelestarian tenun 

tersebut. Keterampilan yang dimiliki perajin dapat mempengaruhi 

perkembangan motif dan kualitas motif tenun yang dihasilkan 

pengrajin tenun ikat. 

Perajin tenun ikat Troso biasanya sudah mahir dalam membaca 

desain motif yang nantinya akan dibuat, selain itu perajin tenun ikat 

Troso memiliki keterampilan mengoperasikan alat tenun bukan mesin 

(ATBM) dan terampil dalam menyambung benang lungsi dan benang 

pakan yang putus di tengah jalan agar hasil tenunan dan motif tenun 

yang dihasilkan tidak mengalami cacat produk, dengan demikan 

keterampilan disini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tenun 

Troso itu sendiri. 

e) Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan 

dengan hal pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat 

untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman. 
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Pengetahuan adalah hasil “tahu” melalui panca indera manusia: indera

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan 

pengetahuan karena pengalaman. Dalam membuat tenun ikat 

diperlukan pengetahuan ilmiah yang bisa didapat dari pendidikan 

maupun dari media sosial seperti internet dan pengetahuan berupa 

pengalaman dalam proses pembuatan, bahan yang digunakan dan 

motif tenun ikat yang akan dibuat. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa pendidikan dan 

pelatihan yang ditempuh masing–masing perajin berpengaruh 

terhadap perkembangan motif tenun ikat antar perajin, seperti 

penggunaan bahan baku yang pas dan cocok baik pewarna yang 

digunakan maupun benang yang digunakan akan mempengaruhi hasil 

tenunan dan motif yang dihasilkan, kecocokan warna dengan motif 

juga tidak semua perajin mahir membuatnya tanpa mengurangi 

karakteristik dari tenun ikat Troso yang kebanyakan masayarakat 

sudah bisa membedakan tenun ikat Troso dengan tenun ikat daerah 

lain. 

f) Budaya 

Kata Kebudayaan, berasal dari kata Sansekerta buddhayah, 

bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “kekal”.

(Koentjaraningrat. 1990:73 Jadi Koentjaraningrat, mendefinisikan 

budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa,
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sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. 

Menurut Atmadja, teori kebudayaan adalah kebudayaan yang timbul 

sebagai suatu usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. 

Kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai 

kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah 

kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-

bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau 

memperkaya kebudayaan itu sendiri, serta mempertinggi derajat 

kemanusiaan bangsa Indonesia. 

Budaya dalam KBBI yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan 

yang sudah sukar diubah dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya 

adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem 

agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, 

dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian 

tidak dapat terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang 

cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika 

seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbada 

budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan 

bahwa budaya itu dipelajari. 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat 

kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan 
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perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan 

meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Dilihat dari segi sosial 

budaya, banyak masyarakat desa Troso yang menggantungkan 

hidupnya pada usaha tenun ikat Troso ini, motif tenun ikat Troso yang 

terdahulu merupakan gambaran budaya asli Jepara, motif tradisional 

dari tenun ikat Troso dipengaruhi oleh potensi lokal dari motif ukir 

Jepara seperti motif ceplok, namun sekarang ini motif tenun ikat 

Troso sudah banyak diadaptasikan dengan motif tenun daerah lain hal 

ini dapat dilihat dari terdapat unsur motif daerah lain dalam 

menciptakan motif tenun ikat Troso seperti motif rang–rang. 

g) Ligkungan 

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, 

Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Setiap orang 

bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. makan dan 

minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. 

Sering kali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga 

sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk 

sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk 

kepribadian seseorang. 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia 

yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung 

maupun tidak langsung. Baik secara fisik maupun sosial, lingkungan 

bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan ini 
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mencakup keadaan baik secara fisik maupun sosial dalam masyarakat 

dimana pembuatan tenun ikat yang dibuat dapat mempengaruhi corak 

yang dihasilkan, letak kota Jepara yang merupakan daerah pesisir juga 

menjadi sumber ide perajin dalam menciptakan motif pesisiran, 

beberapa motif tenun ikat Troso menggambarkan keadaan alam, 

menggunakan warna–warna pesisir yang cerah dan masih juga 

melestarikan warna–warna yang gelap pada motif tradisional. Selain 

itu, bahan baku pembuatan tenun ikat Troso dapat dengan mudah 

didapatkan di lingkungan sekitar, banyak masyarakat yang menjual 

alat dan bahan baku penunjang pembuatan tenun ikat Troso. 

h) Hubungan Sosial 

Pengertian hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara 

individu satu dengan individu lainnya yang saling mempengaruhi dan 

didasarkan pada kesadaran akan saling tolong menolong. Hubungan 

sosial disebut juga dengan interaksi sosial. Hubungan sosial adalah 

hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di 

tengah-tengah masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Hubungan baik antar sesama perajin tenun ikat Troso biasanya 

mempengaruhi produksi tenun ikat, hal ini dikarenakan dengan 

seringnya para perajin berkumpul akan menambah wawasan para 

perajin sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenun ikat 

Troso, contohnya dengan adanya pengadaan pameran tenun ikat antar 
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perajin daerah lain dinilai dapat memudahkan perajin berbagi ilmu 

dalam menenun. 

Dengan hubungan baik antar perajin terbukti dapat membuka 

wawasan perajin dalam menciptakan ide-ide baru dalam menciptakan 

motif baru, perajin juga dapat menambah wawasan perajin mengenai 

teknik-teknik dalam menenun, dan saling bertukar informasi mengenai 

alat dan bahan yang lebih efisen dalam penciptaan motif-motif tenun, 

selain itu juga dapat mengetahui perubahan minat konsumen tenun 

masing-masing daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas tenun 

Troso. 

i) Faktor Ekonomi 

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa banyak masyarakat di 

desa Troso yang menggantungkan hidupnya pada usaha tenun ikat 

Troso, Masyarakat membuat tenun ikat karena adanya nilai jual yang 

tinggi, para perajin menjual tenun ikat dengan tujuan mendapat untung 

yang sebesar–besarnya. Mahalnya biaya uji coba membuat pola 

tenunan yang baru menghambat perajin dalam menciptakan inovasi 

baru.Perajin selalu memperhatikan angka penjualan dalam 

menciptakan motif tenun ikat Troso yang nantinya akan dijadikan 

acuan motif tenun ikat Troso mana yang akan di produksi kembali 

atau restock. 

Mahalnya harga bahan baku berpengaruh terhadap ketersedian 

bahan baku pembuatan tenun ikat Troso yang nantinya akan 
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berpengaruh terhadap penciptaan motif dan produksi tenun ikat Troso 

karena penciptaan motif tenun ikat Troso bergantung pada biaya 

produksi yang dihabiskan yang berdampak pula pada harga penjualan. 

Oleh sebab itu kebanyakan perajin mensiasatinya dengan menciptakan 

motif–motif modern yang sedikit menghabiskan bahan pewarna 

sehingga dapat mengurangi biaya produksi namun tetap 

memperhatikan kualitas produk dan motif tenun ikat Troso dan harga 

yang terjangkau untuk menarik minat konsumen. 

j) Teknologi 

Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditujukan untuk 

menciptakan alat, tindakan pengolahan dan ekstraksi benda. Istilah 

"teknologi" telah dikenal secara luas dan setiap orang memiliki cara 

mereka sendiri memahami pengertian teknologi. Teknologi digunakan 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita 

sehari-hari, secara singkat, kita bisa menggambarkan teknologi 

sebagai produk, proses, atau organisasi. Selain itu, teknologi 

digunakan untuk memperluas kemampuan kita, dan yang membuat 

orang-orang sebagai bagian paling penting dari setiap sistem 

teknologi. 

Teknologi diterapkan dalam hampir segala sesuatu yang kita 

lakukan dalam hidup kita, kita menggunakan teknologi di tempat 

kerja. Teknologi adalah pengetahuan manusia yang melibatkan alat-

alat, bahan, dan sistem. Penerapan teknologi menghasilkan alat atau 
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produk. Jika teknologi ini diterapkan dengan baik, dapat bermanfaat 

bagi manusia; tetapi jika salah diterapkan, dapat menyebabkan 

kerusakan pada manusia. 

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat 

memudahkan pekerjaan perajin dalam menenun, seperti halnya dalam 

mengetahui minat pasar dan menciptakan motif-motif baru dengan 

menggunakan teknologi yang lebih maju seperti mendesain motif 

dengan digital, menenun dengan alat tenun dan lain-lain, sehingga 

kemajuan teknologi ini dapat mempermudah perajin dalam pembuatan 

motif baru maupun dalam pemasaran produk, sehingga dapat efisien 

dalam waktu dan biaya. 

Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi perkembangan 

motif pada tenun ikat Troso adalah Faktor Ekonomi di mana semua 

proses pembuatan motif pada tenun troso membutuhkan biaya untuk 

pembelian bahan baku dan menggaji karyawan untuk dapat 

menghasilkan produk tenun yang berkualitas baik sehingga dapat 

memenuhi permintaan konsumen (Sunarto, wawancara: 29 Desember 

2018). 

D. Proses Pembuatan Tenun Ikat Troso 

Sebagian besar industri tenun di Desa troso adalah industri kecil 

dan rumah tangga yang membentuk sentra industri, walaupun ada pula 

yang cukup besar yang menggunakan ratusan tenaga kerja. Jenis produksi 
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tenun ikat Troso dapat dilihat melalui jenis kain dan penggunaannya. Jenis 

kain tersebut ditentukan oleh jenis benang bahan bakunya, yaitu meliputi 

jenis kain tipis (tipisan) dan kain tebal (blangket). Adapun jenis 

penggunaannya umumnya menyesuaikan jenis kainnya (Hendro, 2000 : 

110). 

Ketelitian dan kreatifitas para pembuat desain tentu saja sangat 

menentukan kualitas kain hasil tenunan. Di samping itu juga beberapa 

faktor lainnya yang turut menentukan misalnya jenis zat warna, jenis dan 

jumlah benang yang digunakan serta kondisi bahan penolong. Masing-

masing zat warna memiliki kualitas yang berbeda-beda. Jenis benang 

meliputi nomor dan sifat benang, sedangkan jumlah benang akan 

menentukan tingkat kerapatan hasil tenunan. Semua hal tersebut akan

menentukan kualitas hasil tenunan meliputi konstruksi, keindahan, 

kerapian, kekuatan dan tingkat kecacatan kain tenun. Tingkat kualitas kain 

tenunan dari Desa Troso bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh tingkat 

kebutuhan dan kemampuan para pengusaha dan buruhnya. 

Proses tenun adalah proses penjalinan benang. Dalam hal ini ada 

benang melintang yang sering disebut dengan benang pakan dan benang 

yang membujur disebut dengan benang lusi (Hendro, 2000 : 112). Dalam 

proses pembuatan tenun ikat terlebih dahulu membuat motif tenun atau 

mendesain motif, sehingga dalam bentuk pola motif sebagai acuan. 

Berikut proses penciptaan motif dan pembuatan tenun ikat Troso. 
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1. Mendesain motif 

Motif tenun ikat Troso didesain terlebih dahulu kemudian motif 

tersebut didesain bagaimana pembuatan pola motifnya. 

2. Mendesain pola motif 

Pada tahap ini pola di desain sesuai motif yang diinginkan 

pengrajin pada komputer kemudian dibuat dan dicetak dalam 

bentuk kliese yang nanti dijadikan acuan dalam proses mengikat 

benang saat menenun.  

3. Mencetak pola motif 

Pada tahap ini pola motif dicetak sesuai motif yang diinginkan 

dalam sebuah kertas mika lalu hasil cetakan dijadikan sebagai 

acuan dalam menggambar motif pada bentangan benang atau 

plangkan sebelum mengikat benang. 

Gambar 2.3 pola dasar pembuatan motif

(Sumber : Dokumen Pribadi Juni 2019) 

4. Benang dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah plangkan atau 

papan kayu 
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Gambar 2.3 Proses pengumpulan benang pada plankan

(sumber : Dokumen Pribadi Juni 2019) 

Gambar 2.4 Plangkan 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi Juni 2019) 

5. Kumpulan Benang digambar secara manual oleh pengrajin sesuai 

pola motif yang diinginkan 
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Gambar 2.5 menggambar motif

(Sumber : Dokumen Pribadi Juni 2019) 

6. Mengikat benang 

Pada tahap ini motif yang sudah digambar diikat dengan tali rafia 

pada sebuah bentangan benang pada plangkan, dalam setiap 

plangkan dapat menghasilkan sekitar 25 meter kain tenun dan 

nantinya akan diwarnai sesuai motif desain. Hasil motif enun ikat 

Troso dapat dilihat secara menyeluruh pada saat semua proses 

penenunan selesai dan akan tercipta lembaran kain tenun ikat 

dengan motif yang indah. 

7. Perwarnaan  

Setelah di ikat satu persatu, barulah benang di celup ke dalam 

warna yang diinginkan. Pencelupan warna bisa dilakukan berulang 

kali tergantung jumlah warna yang ada di dalam pola. 
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Gambar 2.6 pewarnaan benang

(Sumber : Dokumen pribadi Juni 2019) 

8. Penjemuran 

Setelah kering, benang-benang tersebut disisihkan satu persatu 

diatur sesuai pola. Ini adalah proses penting yang membutuhkan 

konsentrasi tinggi, sebab jika ada satu saja benang yang tidak 

teratur sesuai pola, maka pola keseluruhan akan berantakan dan 

mengakibatkan kesusahan pada saat proses penenunan.  

Gambar 2.7 penjemuran benang setelah pewarnaan

(Sumber : Dokumentasi Pribadi Juni 2019) 
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9. Proses penenunan 

Terakhir barulah masuk ke proses penenunan sampai menjadi 

lembaran kain dengan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin 

(ATBM). 

Gambar 2.8 seorang pekerja sedang menenun

(Sumber : Dokumen Pribadi Juni 2019) 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

Sejarah kerajinan tenun ikat Troso, dapat dikatakan sejak adanya Desa 

Troso tersebut. Bukti bahwa sejak semula kerajinan tenun ikat ada di desa ini 

adalah bahwa cikal bakal pendiri desa ini adalah seorang penenun, yaitu dahulu 

kala ada tokoh bernama Kyai Senu dan Nyai Senu yang pertama kali 

melakukan pekerjaan menenun dengan tenun emasnya, yang kemudian 

pekerjaan ini diperkenalkan kepada masyarakat dan juga terbukti dengan 

ketrampilan menenun hampir dikuasai oleh selurh penduduk desa ini. 

Ketrampilan menenun yang dimiliki oleh masyarakat Desa Troso 

merupakan tradisi yang turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke 

generasi berikutnya, walaupun alat tenunnya berbeda dari tenun gendong 

beralih ke tenun yang menggunakan ATBM, sehingga dalam perkembangan 

selanjutnya pekerjaan menenun merupakan aktifitas kehidupan sehari-hari, dan 

merupakan penghidupan masyarakat dalam bentuk industri kerajinan tenun 

ikat. Dalam usaha untuk mengembangkan industri kerajinan mengalami 

beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian, baik mengenai 

permodalan, pembinaan produksi, pemasaran dan sebagainya. 

Proses perkembangan sentra industri tenun ikat Troso dari tahun ke tahun 

memang mengalami pasang surut. Pada tahun 1960-an saat ATBM mulai 

membudaya di desa ini sampai tahun 1970-an, Desa Troso cukup dikenal 
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sebagai produk tenun lurik, mori dan sarung (ikat). Namun di akhir tahun 

1970-an komdisinya mengalami kelesuan, sehingga banyak pengusaha yang 

gulung tikar. 

Beberapa pengusaha kemudian mencari jalan keluar dengan mencoba 

jenis tenun ikat, dengan cara meniru produk-produk dari daerah lain. Dengan 

mengembangkan jenis tenun ikat yang baru ini, akhirnya diawal tahun 1980-an 

unit-unit usaha tenun di Desa Troso dapat bangkit kembali. Walaupun 

demikian jalan tetap tidak mulus, pada sekitar tahun 1985-1988 kondisi pasar 

tenun mengalami kelesuan, sehingga banyak pengusaha yang bangkrut 

kembali. 

Pada saat krisis moneter tahun 1997 melanda Indonesia, produksi tenun 

ikat mengalami penurunan tajam terutama dari segi nilai jual berbeda halnya 

produk mebel Jepara yang mengalami penaikan harga yang cukup signifikan, 

dikarenakan naiknya Dollar terhadap Rupiah, karena pada saat itu mebel 

sedang gncar-gencarnya melakukan ekspor. Kini pemerintah makin 

menggalakkan program industri kerajinan rakyat dan program industri 

kerajinan rakyat dan program kepariwisataan, di samping itu pakaian nasional 

dari tekstil tradisional makin memnudaya di masyarakat. Hal ini tentu saja 

mempunyai dampak positif bagi unit-unit usaha tenun di Desa Troso. 

Tumbuh kembangnya industri-industri tenun ikat di Desa Troso, adalah 

buah hasil dari makin meluasnya pangsa pasarnya. Denpasar (Bali) dan 

beberapa kota besar di Jawa merupakan pasar-pasar potensial bagi produk 
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Troso tersebut. Menurut pengusaha tenun Troso, di samping untuk  konsumsi 

di daerah Bali, produk tenun Troso ini juga diminta oleh beberapa penyalur di 

Denpasar bersama-sama dengan jenis-jenis produk kerajinan lainnya. 

Pengusaha juga mengatakan bahwa Bali merupakan andalan pasar, karena 

sebagian besar produk Troso dipasarkan ke Bali. Sejalam dengan berkembang 

pesatnya pariwisata di Bali, maka daerah ini merupakan pasar potensial bagi 

hasil-hasil kerajinan rakyat. 

Peningkatan produksi tenun ikat Troso terjadi pada tahun 1990-an karena 

adanya surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang anjuran pemakaian 

produk tenun kepada jajaran pemerintahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan tenun ikat Troso terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang mempengaruhi adalah berkembangnya motif dan 

semangan ekonomi pengrajin. Para pengrajin mengambil contoh motif dari 

berbagai daerah di Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur dan kota-kota lainnya. Keinginan dari para pengrajin untuk 

meningkatkan pendapatan dan penghidupan yang lebih baik menjadikan 

semangat untuk terus menjual tenun ikat Troso, sedangkan faktor eksternal 

yang mempengaruhi adalah transportasi, akomodasi dan komunikasi. Adanya 

jalan penghubung antara Desa Troso dengan jalan utama membuat proses 

distribusi barang semakin lancar. Tersedianya tempat yang digunakan sebagai 

tempat memajang barang hasil kerajinan tenun, sehingga memudahkan para 

calon pembeli dalam memilih motif sesuai yang diinginkan. Komunikasi yang 

lancar memudahkan pemesan sehingga meningkatkan hasil produksi dan 
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konsumsi, selain tiga hal utama tadi program-program pemerintah di bidang 

kepariwisataan dalam pelestarian nilai-nilai tradisional dan kegiatan promosi 

barang-barang dengan mengikuti pameran di kota-kota besar Indonesia. 

Usaha tenun ikat Troso mengalami penurunan pada tahun 1970-an dan 

1997-1998. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan terdiri dari faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal muncul karena adanya kesulitan 

untuk mendapatkan bahan baku, penurunan daya beli masyarakat dan 

penyempitan jaringan pasar. Harga bahan baku yang semakin mahal karena 

kesulitan mendapatkan bahan baku yang harus dicari hingga keluar kota, akibat 

dari harga bahan baku yang mahal mempengaruhi harga jual yang semakin 

mahal dan membuat masyarakat enggan untuk membeli. Semakin sedikitnya 

barang yang diproduksi maka akan semakin sedikit pula pasar yang dapat 

dijangkau sehingga permintaan pasar tidak dapat dipenuhi. Sedangkan faktor 

internal dari penurunan tenun ikat Troso disebabkan oleh kenaikan ongkos 

produksi dan pengurangan tenaga kerja untuk megurangi biaya produksi. 

Beban biaya produksi dan operasional berimbas pada pengurangan tenaga 

kerja, karena untuk mengurangi biaya produksi, akan tetapi pengurangan 

tenaga kerja ini berimbas juga pada hasil produksi tenun ikat Troso. 
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