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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Dinamika Industri Batik di Kota 

Seberang Jambi 1990-2019”, dapat disimpulkan bahwa lahirnya industri batik di 

Kota Seberang Jambi berawal pada tahun 1980 tanggal 12-22 Oktober, Dinas 

Perindustrian Tingkat I Jambi melatih Ibu Ratu Mas Hadijah untuk menggali dan 

menumbuhkan kembali kegiatan pembatikan setelah beberapa tahun pengrajin 

batik Jambi hanya tersisa yang tua saja. Setelah diadakannya pelatihan tersebut, 

membuat suku Melayu Jambi yang bermukim di sepanjang aliran Sungai 

Batanghari banyak yang bergerak di bidang kerajinan membatik. Hal ini yang 

menyebabkan para pengusaha wanita mendirikan industri batik di Kota Seberang 

Jambi pada tahun 1990. 

Industri batik di Kota Seberang Jambi yang berdiri pada tahun 1990, dalam 

perkembangannya mengalami dinamika atau pasang surut yaitu penurunan 

produksi serta kenaikan kembali produksi batik. Saat krisis 1998, industri batik di 

Kota Seberang Jambi ini mengalami penurunan karena permintaan konsumen 

yang sedikit. Beberapa dampak krisis ekonomi tahun 1998 terhadap industri batik 

di Kota Seberang Jambi antara lain kenaikan ongkos produksi, kesulitan 

mendapatkan bahan baku, penurunan daya beli masyarakat, dan pengurangan 

tenaga kerja. 

Setelah krisis berakhir, industri batik tersebut juga perlahan ikut mengalami 

kenaikan kembali. Beberapa faktor yang menyebabkan industri batik di Kota 

Seberang Jambi mengalami peningkatan antara lain berkembangnya motif, 



 
 

semangat ekonomi pengrajin, komunikasi, program pemerintah di bidang 

kepariwisataan dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Pemerintah Provinsi Jambi 

melaksanakan berbagai upaya dalam melestarikan batik di Kota Seberang Jambi 

dengan tujuan agar batik sebaga warisan budaya tidak punah, antara lain pelatihan 

teknis, pelatihan non teknis, pameran dan promosi, serta mengharuskan pegawai 

menggunakan seragam batik Jambi. 

Industri batik di Kota Seberang Jambi ini memiliki pengaruh atau dampak 

dampak terhadap konsumen dan perbatikan di Kota Jambi saat ini. Pada tahun 

2019, industri batik di Kota Seberang Jambi merupakan sentra batik terbesar di 

Jambi diantaranya Batik Jambi Angso Putih, 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. Berdiri dan berkembangnya industri batik di Kota 

Seberang Jambi membawa pengaruh tersendiri bagi lingkungan Kota Seberang 

Jambi sendiri maupun Kota Jambi diantaranya meningkatkan perekonomian dan 

adanya inovasi pemasaran yaitu kekuatan lain dalam pengembangan industri batik 

di Kota Seberang Jambi yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan 

adalah inovasi dalam promosi dan pemasaran produk baik melalui pengembangan 

sentra perdagangan batik Jambi dan jasa media on-line, peningkatan daya saing 

batik Jambi sudah banyak dilakukan terutama meminimalisir biaya produksi guna 

menekan harga jual.  

 

 

 



 
 

5.2 Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan penelitian tersebut, maka peneliti memberikan 

sumbangan saran yang dapat dipakai sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan 

terutama kepala pihak-pihak yang terkait. Saran tersebut disampaikan sebagai 

berikut:  

1. Bagi para pengusaha atau pengrajin batik Jambi agar dapat mengembangkan 

dan melestarikan bentuk dasar motif batik tanpa meninggalkan keaslian ciri 

khas dari ragam hias dan warnanya.  

2. Bagi Departemen Perindustrian hendaknya dapat melengkapi sarana dan 

prasarana yang kurang lengkap dalam menunjang kegiatan perbatikan dan 

memberikan pembinaan-pembinaan serta pelatihan pada sentra-sentra batik 

yang telah ada dan memantau perkembangan kelestarian kerajinan batik di 

Kota Seberang Jambi dalam mempertahankan ciri ragam hiasnya. Tidak lupa 

pula memperkenalkan batik Jambi ke daerah lainnya supaya keberadaannya 

dapat dikenal. 

3. Bagi generasi muda hendaknya dapat meneruskan dan mengembangkan 

kegiatan membatik agar lebih mengenal tentang ciri khas dari ragam hias dan 

warna dari batik Jambi untuk mempertahankan keberadaanya. 
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