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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Batik adalah salah satu warisan Nusantara yang unik. Keunikannya 

ditunjukkan dengan barbagai macam motif batik tersebut yang memiliki makna 

tersendiri. Batik merupakan bagian karya seni budaya Indonesia terutama 

masyarakat Jawa dan diwariskan secara turun temurun yang wajib dilindungi dan 

dilestarikan. Batik juga dikenal dan diakui sebagai kekayaan budaya yang 

menonjol dan banyak diminati oleh banyak orang, baik itu laki-laki maupun 

perempuan. Batik di Indonesia dibuat di berbagai daerah, yang masing-masing 

mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri, baik dalam ragam hias maupun 

komposisi pewarnaannya.
1
 

Salah satu daerah yang memiliki budaya batik adalah Jambi. Batik Jambi 

mempunyai ciri-ciri khas baik itu pada sistem pewarnaannya, motif atau corak 

yang belum banyak dipengaruhi oleh dunia luar. Ciri khas batik Jambi terletak 

pada susunan atau tata letak motifnya yang terpisah-pisah dan tidak penuh yang 

diambil dari flora dan fauna di alam sekitar Jambi.
2
 Keunikan desain motif atau 

corak yang diciptakan terhadap batik Jambi adalah suatu karya yang 

mencerminkan unsur-unsur kebudayaannya. Terutama pemujaan terhadap 

keagungan alam dan leluhurnya. Provinsi Jambi sebagai masyarakat melayu 

memiliki banyak industri batik. Industri batik menjadi salah satu pendorong 

pertumbuhan perekonomian kreatif yang mampu menyerap banyak tenaga kerja 
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dan mendorong perkembangan industri pendukung
3
, terutama industri batik 

yang terdapat di Kota Seberang Jambi yang berdiri pada tahun 1990. 

Pembatikan di Jambi sudah dimulai pada masa kerajaan Melayu kuno di desa 

Kampung Tengah Kota Seberang Jambi, fungsi batik pada masa kerajaan belum 

menjadi bahan ekonomis yang dapat diperjual belikan tetapi di peruntukan bagi 

keluarga kerajaan dan kerabatnya untuk kepentingan kerajaan.
4
 Namun setelah 

runtuhnya kerajaan dan setelah adanya penjajahan bangsa Belanda, batik sudah 

boleh dipakai rakyat biasa.
5
 Akan tetapi produksi dan pengrajin batik Jambi hanya 

tersisa beberapa saja. Keberadaan batik Jambi sempat pupus pada tahun 1920
6
, 

pada tahun 1970 adanya penemuan beberapa lembar batik kuno yang dimiliki 

salah satu pengusaha wanita Ibu Ratu Mas Hadijah.
7
 

Pada tahun 1980 tanggal 12-22 Oktober, Kanwil Departemen Perindustrian 

atau Dinas Perindustrian Tingkat I Jambi melatih Ibu Ratu Mas Hadijah untuk 

menggali dan menumbuhkan kembali kegiatan pembatikan, di Desa Ulu Gedong 

diadakan Pendidikan dan Pelatihan Batik di Kotamadya Jambi, diklat yang 

pertama diselenggarakan oleh Kanwil Departemen Perindustrian Provinsi Jambi 

Drs. H. Suprijadi Soleh bekerjasama dengan instansi terkait dan Ketua Tim 

Penggerak PKK Propinsi Jambi Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH 

dengan mendatangkan tenaga pelatih dari Balai Besar Kerajinan Batik 

Yogyakarta, dan dilanjutkan oleh Lily Abdurrahman Sayoeti.  
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Setelah diadakannya pelatihan tersebut, membuat beberapa suku Melayu 

Jambi yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Batanghari banyak yang 

bergerak di bidang kerajinan membatik
8
. Hal ini yang menyebabkan para 

pengusaha wanita mendirikan industri batik di Kota Seberang Jambi pada tahun 

1990. Industri batik yang berdiri pada tahun 1990 di Kota Seberang Jambi ini 

pengerjaannya belum modern dan masih sangat sederhana dengan menggunakan 

canting atau disebut dengan batik tulis, pewarnaan yang digunakan sederhana 

serta motif yang diterapkan juga masih sedikit, hingga tahun 2019 industri batik 

ini mengalami peningkatan baik dari segi pewarnaan, motif atau corak serta 

peralatan yang digunakan. Pada awal perkembangannya, jumlah industri batik ini 

juga belum begitu banyak. Namun dengan semakin banyaknya permintaan 

konsumen, industri batik di Kota Seberang Jambi mulai bertambah hingga tahun 

2019. Hal inilah yang yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih 

jauh tentang dinamika industri batik 1990-2019. 

 Saat krisis 1998, perindustrian batik di Kota Seberang Jambi ini mengalami 

penurunan karena permintaan konsumen yang sedikit, sehingga sulit untuk 

mencari modal dan memasarkan barang. Penurunan industri batik ini juga 

berdampak pada perekonomian tenaga kerja dan masyarakat sekitar yang turut 

merasakan krisis tersebut. Setelah krisis berakhir, industri batik tersebut juga 

perlahan ikut mengalami kenaikan kembali dengan adanya program pemerintah di 

bidang kepariwisataan dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Hal ini berdampak 

kembali pada perekonomian tenaga kerja serta masyarakat yang berhubungan 

dengan industri batik tersebut. 

                                                           
 

8
 Koleksi Museum Negeri Propinsi Jambi, Pucuk Rebung: Kekayaan Budaya Dalam 

Khazanah Batik Jambi, (Jambi: Bagian Proyek Permuseuman Jambi, 2001), hlm. 7 



4 
 

4 
 

Pada tahun terakhir yaitu 2019, industri batik di Kota Seberang Jambi 

merupakan sentra batik terbesar di Jambi. Terdapat beberapa rumah batik yang 

memproduksi kain batik diantaranya Rumah Batik Azmiah, Rumah Batik Al-

Hadad, Batik Jambi Hj. Nurmah, Pengrajin Batik Rohana, Rumah Batik Tampuk 

Manggis Khas Jambi. Industri batik tersebut berada di Olak Kemang dan 

Kelurahan Arab Melayu, naik turunnya indutri batik tersebut juga berdampak 

pada konsumen, perekonomian tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan. Menyikapi fenomena diatas, maka penulis mencoba meneliti 

mengenai Dinamika Industri Batik di Kota Seberang Jambi 1990-2019. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah lahirnya industri batik di Kota Seberang Jambi? 

2. Bagaimana dinamika industri batik di Kota Seberang Jambi 1990-2019? 

3. Bagaimana dampak industri batik di Kota Seberang Jambi terhadap konsumen 

dan perbatikan di Kota Jambi 1990-2019? 

 

1.3 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian menjadi hal yang sangat penting bagi peneliti untuk 

membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Fokus penelitian 

ini bertujuan agar permasalahan terfokus pada masalah yang akan dibahas. 

Adapun fokus penelitian ini meliputi batasan waktu (temporal), dan batasan 

tempat (spasial). 
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 Dalam batasan waktu (temporal), penelitian ini dimulai pada tahun 1990 

sampai tahun 2019. Karena tahun 1990 adalah tahun berdirinya sentra industri 

batik di Kota Seberang Jambi dan tahun 2019 adalah tahun terakhir indutri batik 

di Kota Seberang Jambi mengalami kenaikan dari segi permintaan konsumen, 

peralatan, motif atau corak, pewarnaan maupun bertambahnya jumlah sentra 

industri batik di Kota Seberang Jambi tersebut. 

 Batasan tempat (spasial) yaitu batasan tempat atau wilayah dalam penelitian 

ini. Dalam ruang lingkup tempat (spasial), penelitian ini terfokus di wilayah Kota 

Seberang Jambi Kecamatan Danau Teluk dan Olak Kemang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian 

adalah: 

1. Untuk mengetahui sejarah lahirnya industri batik di Kota Seberang Jambi 

2. Untuk mengetahui dinamika industri batik di Kota Seberang Jambi 1990-2019 

3. Untuk mengetahui dampak industri batik di Kota Seberang Jambi terhadap 

konsumen dan perbatikan di Kota Jambi 1990-2019. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:  

1. Manfaat teoretis        

 Dapat memberikan gambaran atau pengetahuan tentang dinamika industri 

batik di Kota Seberang Jambi 1990-2019. 
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2. Manfaat praktis 

a. Sebagai acuan bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi batik 

b. Sebagai acuan dalam praktik kehidupan bahwa motif batik mempunyai nilai-

nilai pendidikan bagi generasi muda 

c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang mengadakan penelitian 

dengan tema serupa 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang dinamika industri batik di Kota Seberang Jambi 1990-2019 

menelusuri berbagai sumber dan literatur yang telah ada sebelumnya. Adapun 

karya yang relevan membahas dan menyinggung penelitian ini antara lain yaitu: 

Siti Heidi Karmela dalam tesis Sejarah Industri Batik di Kota Jambi 1980–

2001. Penelitian ini menggambarkan sejarah dan perkembangan industri batik di 

Kota Jambi dalam rentang waktu 1980-2001 mulai dari industri rumah tangga 

yang sifatnya sambilan menjadi industri kecil yang sudah berorientasi pasar serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi penduduk dan kontribusinya bagi 

ekonomi Kota Jambi.
9
 Sedangkan penelitian saya yang berjudul Dinamika 

Industri Batik di Kota Seberang Jambi 1990-2019 menggambarkan sejarah dan 

perkembangan industri batik di Kota Seberang Jambi dalam rentang waktu 1990-

2019 serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi pengrajin, konsumen dan 

perbatikan di Kota Jambi 1990-2019. 

Riansya Diana dan Hasan Basri dalam jurnal Analisis Produksi Kerajinan 

Batik di Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi. Penelitian ini 
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menggambarkan jumlah pengrajin batik, jenis kelamin, usia, biaya produksi kain 

batik Jambi dan tingkat teknologi yang digunakan pada produksi kain batik 

berpengaruh pada tingkat pendapatan serta produksi kain batik Jambi di 

Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi. Sedangkan penelitian saya yang 

berjudul Dinamika Industri Batik di Kota Seberang Jambi 1990-2019 

menggambarkan perkembangan industri batik di Kota Seberang Jambi dari tahun 

1990 sampai tahun 2019 yang berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah 

industri batik, jumlah pengrajin batik serta banyaknya produksi kain batik di 

sentra industri batik Kota Seberang Jambi. 

Seno Aji Dwi Susilo, dalam skripsinya Dinamika Industri Batik Gumelem 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 1998-2007. Penelitian ini 

menggambarkan sejarah berdirinya industri batik di Desa Gumelem Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara, dinamika industri batik di desa Gumelem tahun 

1998-2007 dan peran pemerintahan Banjarnegara dalam melestarikan industri 

batik di desa Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
10

 

Sedangkan penelitian saya yang berjudul Dinamika Industri Batik di Kota 

Seberang Jambi 1990-2019, menggambarkan sejarah berdirinya industri batik di 

Kota Seberang Jambi, dinamika industri batik di Kota Seberang Jambi 1990-2019 

dan dampak industri batik terhadap konsumen dan perbatikan di Kota Jambi 

1990-2019. 

Fajar Kusumawardani, dalam skripsinya Sejarah Perkembangan Industri Batik 

Tradisional di Laweyan Surakarta Tahun 1965-2000. Penelitian ini 

menggambarkan latar belakang berdirinya industri batik tradisional di Laweyan 
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Surakarta tahun 1965-2000, faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan 

industri batik tradisional di Laweyan Surakarta serta pengaruh dari perkembangan 

industri batik tradisional di Laweyan Surakarta terhadap masyarakat setempat.
11

 

Sedangkan penelitian saya yang berjudul Dinamika Industri Batik di Kota  

Seberang Jambi 1990-2019 menggambarkan faktor yang berpengaruh terhadap 

dinamika industri batik di Kota Seberang Jambi 1990-2019 serta dampak industri 

batik terhadap konsumen dan perbatikan di Kota Jambi 1990-2019. 

 

1.7 Kerangka Konseptual 

Untuk menganalisis penelitian ini diperlukan kerangka konseptual sejarah 

kebudayaan. Sejarah kebudayaan adalah usaha mencari morfologi budaya, studi 

tentang struktur.
12

 

Prof. Dr. Koentjaraningrat mengatakan kebudayaan adalah seluruh sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka hidup bermasyarakat. 

Suatu kebudayaan dibentuk oleh kumpulan individu yang bertempat tinggal.
13

 

 Menurut E.B Taylor kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks 

yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat 

dan segala kecakapan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota 

masyarakat.
14

 Salah satu unsur kebudayaan adalah seni. Seni merupakan bagian 

kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap suku bangsa sesuai dengan kondisi dan 

latar belakang suku bangsa itu. Seni merupakan unsur yang sangat penting yang 
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memberi wajah manusiawi, unsur-unsur keindahan, kelarasan, irama dan harmoni. 

Seni termasuk salah satu aspek kebudayaan yang di ekspresikan dalam kebiasaan-

kebiasaan tertulis maupun tidak tertulis. 

Salah satu seni tertulis adalah membatik, kerajinan batik yang dilakukan oleh 

masyarakat Kota Seberang Jambi dilakukan secara turun temurun mulai dari kerja 

sambilan menjadi industri batik yang berkembang pada masyarakat Kota 

Seberang Jambi tersebut. 

Berikut adalah kerangka berpikir yang diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang penelitian ini: 
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1.8 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek 

penelitian.
15

 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 

1.8.1 Heuristik 

Dalam tahapan heuristik ini peneliti melakukan pengumpulan sumber tertulis 

berupa skripsi yang diperoleh dari internet yang berjudul “Dinamika Industri 

Batik Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 1998-2007”. 

Skripsi yang diperoleh dari Universitas Batanghari yang berjudul “Perempuan-

Perempuan Dalam Dunia Usaha Kerajinan Batik Jambi 1970-2001”, dan 

“Perkembangan Motif Batik Jambi di Olak Kemang 1981-2001”, serta “Pengaruh 

Strategi Pengembangan Pemasaran Pengrajin Batik Terhadap Peningkatan 

Penjualan Batik Singkut di Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten 

Sarolangun”. 

Sumber jurnal yaitu “Studi Tentang Sejarah dan Asal-Usul Motif Batik Jambi” 

yang dibuat oleh Suryati dan “Analisis Produksi Kerajinan Batik di Kecamatan 

Pelayangan Seberang Kota Jambi” yang dibuat oleh Hj. Riansya Diana, S.Kom., 

M.E. dan Hasan Basri, SE., M.Si 

Buku yang menjadi sumber didapatkan dari perpustakaan wilayah Provinsi 

Jambi berjudul “Batik Jambi Koleksi Museum Negeri Propinsi Jambi” dan 

“Pucuk Rebung: Kekayaan Budaya Dalam Khazanah Batik Jambi”. Buku yang 

didapatkan dari perpustakaan FKIP berjudul “Dibalik Makna 99 Desain Batik”. 
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Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan pemilik industri batik di Kota Seberang Jambi, 

yaitu Dhita Khairun Nisa pemilik Rumah Batik Azmiah di Kelurahan Olak 

Kemang, Ibu Rohana pemilik Rumah Batik Rohana di Kelurahan Arab Melayu, 

Hj. Maryam pemilik Rumah Batik Al-Hadad Kelurahan Olak Kemang, Sarifah 

Soraya pemilik Rumah Batik Tampuk Manggis Khas Jambi dan Hj. Nurmah 

pemilik Rumah Batik Hj. Nurmah di Kelurahan Tanjung Raden. 

1.8.2 Kritik Sumber 

Sumber yang di temukan di lapangan harus dinilai melalui kritik intern dan 

ekstern. Tujuan dari kritik sumber adalah untuk menyeleksi data dan mengetahui 

apakah data yang ditemukan di lapangan asli atau tidak. 

a. Pada kritik intern, penulis melakukan kebenaran dalam segi fisik sumber 

informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Dalam mengkritik sumber buku 

yaitu melihat tanggal yang yang dibuat, kertas yang digunakan apakah masih 

bagus atau sudah pudar, model tulisan sudah modern atau masih menggunakan 

mesin ketik dan gaya penulisan. 

b. Pada kritik ekstern, peneliti menyelidiki bentuk sumber, usia sumber, waktu 

dan tempat dibuatnya, serta menyelidiki berubah atau tidaknya data yang yang 

sudah didapatkan. 

1.8.3 Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran sejarah berarti menguraikan data. Pada tahap ini 

peneliti berusaha menafsirkan data yang sudah didapat melalui analisis 

(menguraikan) informasi tentang Dinamika Industri Batik di Kota Seberang Jambi 

1990-2019 agar relevan. 
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1.8.4 Historiografi 

Historiografi merupakan penyajian laporan hasil penelitian, penyajian 

historiografi meliputi pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan. Dari penjelasan 

tersebut, historiografi adalah proses penulisan dari penelitian yang dilakukan ke 

dalam bentuk karya tulis. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman pembaca skripsi dan segera mengetahui 

pokok-pokok pembahasan skripsi. Maka peneliti akan mendeskripsikan ke dalam 

bentuk kerangka skripsi. Dalam skripsi yang berjudul “Dinamika Industri Batik di 

Kota Seberang Jambi 1990-2019”, terbagi menjadi lima bab yaitu: 

 BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan konteks penelitian, 

rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka konseptual, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II : Sejarah lahirnya industri batik di Kota Seberang Jambi, dalam bab 

ini berisi tentang pengertian batik dan lahirnya batik di Kota Seberang Jambi. 

 BAB III : Dinamika Industri Batik di Kota Seberang Jambi 1990-2019, dalam 

bab ini membahas awal perkembangan industri batik di Kota Seberang Jambi 

tahun 1990 berisi tentang peralatan dan pewarnaan yang digunakan pada 

pembuatan batik dan motif-motif batik beserta makna nya, penurunan industri 

batik di Kota Seberang Jambi, peningkatan industri Batik di Kota Seberang Jambi 

serta peran Pemerintah dalam perkembangan industri batik di Kota Seberang 

Jambi. 
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 BAB IV : Dampak Industri Batik di Kota Seberang Jambi terhadap konsumen 

dan perbatikan di Kota Jambi 1990-2019, dalam bab ini membahas tentang 

dampak industri batik di Kota Seberang Jambi terhadap konsumen dan perbatikan 

di Kota Jambi pada tahun 1990-2019. 

 BAB V : Merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan 

skripsi ini, maka peneliti mengungkapkan beberapa kesimpulan hasil studi analisis 

permasalahan, kemudian diikuti dengan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.
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