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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman seni dan 

budaya. Masyarakat Indonesia sendiri sudah mulai mengenal kerajian tenun sejak 

beberapa abad sebelum Masehi. Pengetahuan ini merupakan perkembangan dari 

pengetahuan membuat anyaman dari daun-daunan dan serat kayu yang digunakan 

untuk menyimpan benda-benda yang bukan cair dan pakaian. Motif tenun 

Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya Arab, India atau Cina. Berkat 

kreatifitas orang-orang Indonesia, kain tenun Indonesia menjadi kain tenun yang 

paling kaya motif dan warna di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena Indonesia 

terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing mengembangkan motif dan 

warna kain tenunnya sendiri tiap suku atau daerah memiliki ciri-ciri tersendiri. 

Bahkan masing-masing daerah telah mengembangkan teknik pembuatannya 

(Miftahul Jannah, 2008: 3).  

Dewasa ini kain tenun banyak mengalami perubahan, baik dalam hal 

proses atau pada hal alat yang di gunakan untuk membuat kain tenun. Alat tenun 

yang digunakan sekarang adalah ATM (Alat Tenun Mesin) dan ATBM (Alat 

Tenun Bukan Mesin) namun sekarang beberapa industri sudah banyak yang 

beralih ke ATM (Alat Tenun Mesin). Tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) 

merupakan kerajinan atau seni Kriya khas Indonesia yang dibuat dengan prinsip 

yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang dengan cara memasuk-

masukkan benang secara melintang atau horisontal (benang pakan) dan 
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memanjang ke atas atau vertikal (benang lungsin), yang dikerjakan dengan Alat 

Tenun Bukan Mesin (ATBM). Dengan kata lain bersilangnya antara benang 

lungsin dan pakan secara bergantian. Dewasa ini, kain tenun biasanya terbuat dari 

bahan-bahan seperti serat kayu, kapas dan sutra (Suwati Kartiwa, 1986: 1). 

Banyak sebagian warga Indonesia yang mengetahui bahwa kerajinan kain tenun 

ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) hanya terdapat di daerah seperti Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Bali. Kerajinan tenun tradisional juga dapat 

dijumpai dipulau Jawa khususnya daerah Jawa Tengah. Seperti kerajinan tenun 

Troso di Jepara namun selain kain tenun Troso tenun ikat tradisional juga dapat di 

jumpai di Sukoharjo. Ciri khas tenun yang ada di Jawa adalah tenun ikat pakan 

(Miftahul Jannah, 2008: 5).  

Salah satu daerah penghasil sarung tenun ATBM (Alat Tenun Bukan 

Mesin) adalah Kota Pemalang. Kota Pemalang merupakan salah satu kota yang 

terletak di bagian utara Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Tegal di 

sebelah Barat dan Pekalongan di sebelah timur. Kabupaten Pemalang memiliki 

beberapa sentra industri rumah tangga yang cukup potensial di antaranya Sarung 

Tenun, Industri Kerajian Kulit Ular, Konveksi, yang terbaru tahun 2013 di dirikan 

pabrik tekstil di wilayah Kecamatan Taman dll. Sentra industri tenun ATBM (Alat 

Tenun Bukan Mesin) berada di Desa Beji Kecamatan Taman, Kabupaten 

Pemalang. Secara geografis desa tersebut berada di sebelah utara dan timur pusat 

pemerintahan Kabupaten Pemalang dan berada di sepanjang jalur pantura. Desa 

tersebut merupakan daerah dataran rendah yang memiliki tingkat kesuburan tanah 

cukup baik sehingga masyarakatnya banyak yang melakukan mata pencaharian 
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sebagai petani atau penggarap sawah. Seiring dengan berkembangnya sektor 

industri, lahan-lahan pertanian tersebut berubah menjadi pusat industri pertenunan 

tradisional di wilayah tersebut. Dikarenakan saat itu tenun merupakan industri 

yang banyak menyerap tenaga kerja tanpa adanya syarat apapun (seperti lulusan 

tertentu, memiliki keahlian tertentu, dan pengalaman kerja) sehingga banyak 

diminati para warga Desa Beji yang memang saat itu pengangguran di wilayah 

tersebut juga tinggi (dampak pemecatan para karyawan industri tekstil). Selain 

syarat untuk menjadi karyawan tenun yang cukup mudah ini, para pekerja 

umumnya hanya tamatan Sekolah Dasar atau putus sekolah yang tidak memiliki 

keahlian yang lainnya selain bertani. Adapula yang hanya memiliki keahlian pada 

pekerjaan sebelumnya sebagai buruh tekstil sehingga untuk beralih profesi yang 

lain boleh dikatakan cukup sulit. Hanya segelintir orang yang termotivasi untuk 

mendirikan usaha. Salah satunya adalah Sodikin dan Adi.  

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Sodikin (23 Mei 2014), 

awalnya banyak di dirikan pabrik sarung tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) 

ini bermula pada tahun 1998. Di wilayah Pemalang sendiri saat itu terdapat pabrik 

tekstil yang cukup bonafit. Namun pada tahun 1998 terjadi banyak pemecatan 

karyawan-karyawan pabrik sebagai imbas dari adanya krisis moneter. Kemudian 

melihat banyaknya pengangguran yang ada di wilayah Kecamatan Taman pada 

khususnya (di tahun 1998 juga), beberapa orang berinisiatif mendirikan lapangan 

kerja baru. Menurut hasil wawancara dengan Sodikin (23 Mei 2014) yang penulis 

lakukan, pendirian pabrik berawal di Desa Wanarejan namun karena jarak tempuh 

yang lumayan jauh untuk para pekerja yang berdomisili di Beji dan Kabunan 
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maka salah seorang bernama Sodikin berinisiatif mendirikan pabrik atau dalam 

masyarakat sekitar di sebut Pranggok (tempat produksi sarung tenun) di Desa Beji 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Ide utama Sodikin dalam mendirikan 

pabrik ini adalah karena banyaknya pengangguran yang sebelumnya telah 

memiliki keahlian tertentu di pabrik tekstil sebelumnya namun dengan terpaksa 

mengalami jumlah pengurangan karyawan. Melihat peluang ini Sodikin tidak 

menyia-nyiakan kesempatan yang ada sehingga beliau mendirikan Pranggok di 

Desa Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Ternyata banyak masyarakat 

yang berbondong-bondong bekerja di Pranggok Sodikin yang disebabkan 

masyarakat yang bekerja di tenun Pak Sodikin ini berada di lingkungan sekitar 

Pranggok atau berada di kawasan Desa Beji sehingga memudahkan para pekerja. 

Nilai tambah dari Pranggok milik Sodikin ini selain lokasinya dekat dengan 

permukiman warga juga para pekerja tersebut ternyata sudah tidak asing lagi 

dalam melakukan pekerjaan yang di lakukan seperti pewarnaan (nyelup/kelir), 

mbaki (menutup sisi yang diluar pola menggunakan rafia/plastik), dan membuat 

pola atau gambar (wawancara yang dilakukan dengan beberapa pekerja di pabrik).  

Seiring bangkitnya kembali industri secara perlahan, hasil pengamatan 

penulis pada tahun 1998 hingga tahun 2000 menunjukkan bahwa masyarakat Beji 

yang semula bermata pencaharian menjadi petani dan buruh tani (penggarap 

sawah) atau penggarap ladang jagung kini beralih menekuni menjadi buruh sarung 

tenun karena hasil yang diperoleh relatif besar walaupun di dapatkan dengan kerja 

keras. 
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Bagi sebagian masyarakat Desa Beji, menekuni pekerjaan sebagai buruh 

pabrik tenun dianggap cukup dalam memenuhi kebutuhan. Pasalnya, semakin 

orang tersebut giat dalam bekerja maka upah yang diberikan semakin tinggi. 

Selain itu juga terdapat pertimbangan lain seperti bekerja menggambar pola, 

menenun, pewarnaan dan lain-lain. Selain dilihat dari jenis pekerjaan yang mereka 

lakukan di pabrik (semakin sulit pekerjaan semakin tinggi gaji), adapula kriteria 

lain yang jauh lebih utama yang membuat masyarakat Desa Beji tertarik dan 

berbondong-bondong beralih profesi yaitu tidak adanya persyaratan dan 

ketrampilan khusus seperti menjahit, minimal lulusan tertentu, batasan umur, dan 

lain-lain. Sehingga masyarakat Desa Beji banyak yang tertarik dan sampai 

sekarang masih menekuninya. Profesi ini juga menyebar sampai ke desa tetangga 

seperti Mulyoharjo dan Kebondalem. 

Selain itu bagi ibu-ibu yang ingin bekerja dan tidak bisa ke pabrik karena 

alasan tertentu (menjaga rumah, memasak, mengasuh anak dan lain-lain) dapat 

pula tetap bisa bekerja di rumah (yang boleh dibawa dan dikerjakan di rumah 

seperti mbaki, mrintili) karena pekerjaan ini (buruh tenun) boleh dikatakan sangat 

fleksibel dan pembayaran upah yang dibayar bervariasi seperti 2 minggu hingga 1 

bulan yang membuat pekerjaan ini semakin digemari. Bagi kalangan pria sendiri 

lebih memilih bekerja di pabrik daripada di rumah karena dapat tambahan uang 

makan (tidak untuk membeli makan, tetapi memilih makan di rumah) sehingga 

sedikit menambah pendapatan keluarga. 

Hal yang menarik yang peneliti amati adalah yang pertama, banyaknya 

jumlah para pekerja yang bekerja di industri sarung tenun ATBM (Alat Tenun 
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Bukan Mesin). Memang bisa dikatakan karyawan yang terlihat hanya beberapa 

puluh saja, namun sebenarnya jauh lebih banyak karena pekerjaan ini yang 

sifatnya fleksibel jadi banyak masyarakat Desa Beji khususnya yang bekerja di 

tenun ini. Mereka sebagian besar lebih memilih bekerja di luar pranggok (dibawa 

kerumah) karena mereka bisa bekerja dan bisa melakukan aktifitas rumah tangga. 

Kedua, walaupun di katakan industri kecil namun tenun ini banyak memakan 

tempat untuk aktifitas produksinya. Dalam 1 juragan saja minimal memiliki 

tempat untuk penenunan, kelir, dan tempat untuk menjemur benang yang sudah di 

warna. Dan ketiga, adalah yang paling menarik yaitu semua hasil produksi sarung 

tenun (sekitar 75%)  dikirim dan diminati psar luar negeri terutama Timur 

Tengah. Padahal banyak masyarakat Pemalang sendiri di luar Kecamatan Taman, 

Kecamatan Pemalang banyak yang tidak tahu sentra sarung tenun ATBM dan 

hasilnya diminati pasar luar negeri. 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang Perkembangan Sosial Ekonomi Industri Sarung 

Tenun dan Dampaknya Bagi Masyarakat di Desa Beji, Kecamatan Taman, 

Kabupaten Pemalang pada tahun 1998-2012. Agar dapat kemudahan dan efektif 

dalam penelitian penulis menyederhanakan penelitiannya. Suatu subjek dapat 

dikurangi ruang lingkupnya, jika bahan-bahannya telalu banyak untuk bisa 

digunakan secara layak dan pantas. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis 

membatasi penulisan dalam hal masalah waktu yang akan diteliti yaitu pada tahun 

1998-2012. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan 

diteliti dapat penulis rumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi wilayah Desa Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten 

Pemalang?  

2. Bagaimana perkembangan Industri Sarung Tenun di Desa Beji dari tahun 

1998-2012?  

3. Bagaimana dampak sosial ekonomi adanya Industri Sarung Tenun bagi 

masyarakat sekitar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang: 

1. Wilayah Desa Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;  

2. Perkembangan Industri Sarung Tenun di Desa Beji dari tahun 1998-2012;  

3. Dampak sosial ekonomi adanya Industri Sarung Tenun bagi masyarakat 

sekitar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

mupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian dapat penulis kemukakan 

sebagai berikut. 
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1. Manfaat teoritis adalah bahan untuk melengkapi Sejarah Ekonomi, dalam 

upaya menggali nilai-nilai warisan budaya bangsa khususnya tentang industri 

sarung tenun yang masih dilaksanakan hingga sekarang.  

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran khususnya bagi penulis dan bagi pemerintah desa agar dapat 

mengambil kebijakan yang tepat dalam menentukan sektor sosial-ekonomi 

serta bagi pembaca pada umumnya untuk mempelajari dan memahami 

perubahan yang terjadi pada industri sarung tenun di Desa Beji. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berjudul Perkembangan Sosial Ekonomi Industri Sarung 

Tenun Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Di Desa Beji Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang Pada Tahun 1998-2012. Sebenarnya bukanlah penelitian 

pertama yang dilakukan, melainkan sudah ada penelitian sejenis yang sudah 

pernah ada. Penelitian tersebut berbeda dalam konteks regional ataupun dalam 

konteks isi dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian ini merujuk pada 

beberapa tinjauan pustaka yang peneliti gunakan, tinjauan pustaka tersebut 

merupakan beberapa penelitian sejenis yang sudah ada sebelumnya.  

Adapun penelitian tersebut antara lain, tugas akhir yang berjudul Evaluasi 

Penggunaan Tenaga Kerja Langsung bagian Produksi Pertenunan pada 

Primatexco Indonesia di Batang karya Zuhrufal Akhiroh,  Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto tahun 2002. Skripsi ini mengulas tentang 

perbandingan dan evaluasi penggunaan tenaga kerja senyatanya dan penggunaan 
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tenaga kerja langsung dalam proses produksi sarung tenun pada Primatexco 

Indonesia yang ada di Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil analisis, peneliti 

menyimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja bagian pertenunan yanga ada di 

Primatexco Indonesia terdiri dari dua jenis pekerja yaitu pekerja yang sifatnya 

langsung (ada tetapi tidak bisa proses penenunan) dan langsung yang senyatanya 

(dapat menenun).  Jumlah tenaga kerja langsung yang senyatanya ini lebih kecil 

dibanding dengan tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, hal ini menunjukkan 

bahwa tenaga kerja langsung yang senyatanya dalam memenuhi permintaan pasar 

akan barang belum produktif. Artinya masih banyak membutuhkan tenaga kerja 

langsung senyatanya terutama dalam produksi pertenunan. 

Skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Kemasan dan Promosi Penjualan 

terhadap Volume Penjualan Sarung Tenun Setia Bakti di Pemalang karya Al 

Amin, FE Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2005. Skripsi ini 

mendeskripsikan mengenai perkembangan penjualan sarung tenun dari tahun 

ketahun yang grafiknya mengalami naik turun yang berdasarkan pada cara 

promosi yang dilakukan. Selain itu juga membahas tentang model dan motif 

kemasan dalam memikat para konsumen. Di jelaskan pula dampak dari cara yang 

dilakukan dalam mempromosikan produk mereka. Dilihat dari hasil analisis 

laporan penjualan di peroleh variabel kemasan sangat mengena atau menarik 

sasaran dan sangat menentukan nilai jual produk sarung tenun tersebut. Hasil yang 

berbeda ditunjukkan dari variabel promosi yang kurang begitu di minati 

masyarakat, karena memang promosi yang di lakukan tidak gencar hanya ada 

even-even besar saja sehingga daya beli masyarakat rendah. 
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Skripsi yang berjudul Analisis Biaya Relevan dalam Pengambilan 

Keputusan Meneruskan atau Menghentikan Produksi Benang Tenun Pada PT. 

Sampurnatex Tegal karya Idwan Kamal Sani, FE Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penurunan penjualan produk benang tenun cotton terhadap keuntungan total 

produksi benang tenun pada PT. Sampurnatex Tegal dan kemudian diperoleh 

alternatif yang menguntungkan untuk perusahaan adalah tetap memproduksi 

benang tenun cotton. Walaupun mengalami penurunan penjualan, tetapi masih 

dapat menyumbangkan pencapaian keuntungan bagi perusahaan secara 

keseluruhan walaupun kecil. 

Laporan penelitian Dosen yang berjudul Industri Tenun Ekspor dan 

Wanita Fakultas Ekonomi Universitas Purwokerto tahun 2004. Laporan ini 

menyatakan bahwa buruh wanita pada Industri Tenun secara umum menunjukkan 

potensi kerja yang relatif tinggi, terutama dilihat dari struktur jam kerja per hari, 

total waktu per bulan, usia produktif, lamanya bekerja, status perkawinan dan 

tingklat keterampilan, meskipun tidak di dukung oleh upah yang memadai serta 

tingkat pendidikan yang tinggi. Selain itu juga secara kualitatif terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel tingkat pendidikan, usia, dan jarak tempat tinggal 

dengan tempat bekerja terhadap potensi kerja buruh wanita pada Industri Tenun 

baik secara parsial maupun bersama-sama. 

Skripsi yang berjudul Kerajinan Batik Mruyung (Studi Mengenai Dampak 

Kerajinan Industri Rumah Tangga Terhadap Perubahan Sosial-Ekonomi 

Masyarakat Mruyung tahun 2000-2005) karya Farida Dwi Nuryanti, FKIP 
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Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2007. Skripsi menjelaskan tentang 

studi kerajinan rumah tangga terhadap sosial ekonomi masyarakat Mruyung 

dalam kondisi yang memprihatinkan sebab kalah bersaing dari segi pemasaran 

dengan batik Solo dan Pekalongan.  

Hal ini disebabkan oleh kurangnya kreatifitas pembuatan desain untuk 

batik Banyumas di Mruyung, semakin mahalnya harga bahan baku dan sulitnya 

dalam pemerolehan bahan baku tersebut. Peminat batik Banyumas buatan dari 

Mruyung sedikit dan hanya kalangan terbatas. Modal yang dimiliki pengusaha 

terbatas. Kesulitan untuk menemukan tenaga kerja yang menguasai teknik 

pembuatan batik tulis. Persaingan akan jenis batik (printing dan sablon) yang jauh 

lebih murah membuat semakin tenggelamnya batik tulis. 

Adapun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan 

penelitian sejenis yang ada di atas yaitu, pertama pada jenis penelitian yang 

dilakukan. Penelitian yang dilakukan Zuhrufal Akhiroh yang berjudul Evaluasi 

Penggunaan Tenaga Kerja Langsung bagian Produksi Pertenunan pada 

Primatexco Indonesia di Batang dan penelitian yang dilakukan Al Amin serta 

penelitian yang dilakukan Idwan Kamal Sani adalah penelitian Kualitatif dimana 

sama sekali tidak menyinggung soal perkembangan sosial ekonomi. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian Sejarah. Perbedaan 

penelitian kualitatif dengan penelitian sejarah terletak pada format penelitian yang 

jelas berbeda dan yang paling membedakan adalah penelitian sejarah terfokus 

pada angka tahun yang akan di teliti. 
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Penelitian yang di lakukan dosen Fakultas Ekonomi yang berjudul Industri 

Tenun Ekspor dan Wanita juga merupakan penelitian Kualitatif. Disini yang di 

bahas hanya terfokus pada pekerja wanita yang dilihat dari produktif kerja melalui 

tingkat usia dan jenjang pendidikan terakhir didapatkan apakah mempengaruhi 

keefektifan dalam bekerja.  

Penelitian yang dilakukan Farida Dwi Nuryati yang berjudul Kerajian 

Batik Mruyung (Studi Mengenai Dampak Kerajian Industri Rumah Tangga 

Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Mruyung Tahun 2000-2005) 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, letak perbedaannya yaitu 

terfokus pada isi penelitian dimana penelitian yang dilakukan Farida Dwi Nuryati 

mengulas tentang batik sedangkan peneliti mengulas tentang pertenunan dan 

fokus daerah penelitian yang digunakan pun berbeda. Dimana desa Beji sendiri 

sebagai salah satu sentra sarung tenun ATBM kurang diketahui oleh masyarakat 

terutama masyarakat di luar kota Pemalang.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang sudah 

disebutkan diatas yaitu penelitian ini membahas tentang perkembangan industri 

sarung tenun dari tahun 1998-2012, yang meliputi perkembangan industri tenun 

sendiri , perkembangan alat produksi tenun, dan pemasaran hasil produksi. Selain 

itu juga dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar dengan adanya industri sarung 

tenun. Selain dari isi pembahasan yang berbeda, penelitian yang dilakukanpun 

berbeda yaitu penelitian sejarah yang menggunakan metode sejarah meliputi 

heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Lokasi penelitian dan variabel 

penelitiannyapun jelas berbeda.  
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F. Landasan Teori dan Pendekatan 

1. Landasan Teori 

a. Pengertian Perkembangan 

Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti di alami oleh setiap 

individu, yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang 

individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di 

dalam diri manusia.  

Menurut Kamus Besar Indonesia (1991: 29) istilah “perkembangan” 

adalah perihal berkembang. Selanjutnya, kata “berkembang” menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti mekar terbuka atau membentang; menjadi besar, 

luas, dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, 

pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Dengan demikian kata “berkembang” tidak 

saja meliputi aspek yang bersifat abstrak sepeti pikiran dan pengetahuan, tetapi 

juga meliputi aspek yang bersifat kongkret.  

Istilah perkembangan lain di sampaikan Akhmad Sudrajat: 2008 

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/), bahwa Perkembangan dapat diartikan 

sebagai perubahan yang sistematis, progresif dan berkesinambungan dalam diri 

individu sejak lahir hingga akhir hayatnya atau dapat diartikan pula sebagai 

perubahan – perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau 

kematangannya.  

Pengertian Perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang 

lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat di ulang kembali. . Konsep yang 
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dikemukakan Werner ini mengatakan bahwa perkembangan berjalan dengan 

prinsip orthogenetis, perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang 

berdiferensiasi sampai ke keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi 

meningkat secara bertahap. Sering kali para ahli tidak bisa membedakan antara 

perkembangan dan pertumbuhan. Dalam kajian ini perkembangan lebih 

mengfokuskan sifat yang khas mengenai gejala psikologis seseorang yang muncul 

(Monks, 2006: 1-2). Sedangkan istilah pertumbuhan dimaksudkan untuk 

menunjukkan bertambah besarnya badan dan fungsi fisik yang murni. 

PRINSIP-PRINSIP PERKEMBANGAN 

(1) Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti (never ending 

process) artinya manusia secara terus menerus berkembang yang dipengaruhi 

oleh pengalaman. 

(2) Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi artinya setiap aspek 

perkembangan individu baik fisik, emosi, intelegensi maupun sosial saling 

mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. 

(3) Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu artinya perkembangan 

terjadi secara teratur sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya 

yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis berkesimpulan bahwa 

perkembangan adalah rentetan perubahan baik jasmani maupun rohani setiap 

individu menuju ke arah yang lebih baik, maju, dan sempurna. Banyak sebagian 

masyarakat beranggapan bahwa perkembangan dan pertumbuhan berbeda. 

Pertumbuhan (Growth) merupakan perubahan ukuran organisme karena 
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bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh organisme yang tidak bisa diukur oleh 

alat ukur atau bersifat kuantitatif. Atau secara bahasanya perubahan ukuran 

organisme dari kecil menjadi besar. Adapun perkembangan rangkaian perubahan 

sepanjang rentang kehidupan manusia, yang bersifat progresif, teratur, 

berkesinambungan dan akumulatif, yang menyangkut segi kuantitatif dan 

kualitatif, sebagai hasil interaksi dari proses kematangan dan pengalaman 

(belajar). Pertumbuhan bersifat kuantitatif sedangkan perkembangan merupakan 

proses yang lebih kompleks meliputi kualitatif dan kuantitatif. Jadi dapat tarik 

kesimpulan bahwa pertumbuhan merupakan salah satu bagian dari proses 

perkembangan, karena proses pertumbuhan individu mengikuti proses 

perkembangan yang bersifat kualitatif. 

b.  Kajian Tentang Sosial Ekonomi 

(1)  Pengertian Sosial 

Istilah sosial tidak bisa begitu saja di lepaskan dengan masyarakat. 

Karena ada anggapan bahwa sosial adalah bagian dari masyarakat. Menurut 

W.J.S. Poerwadarminta (1993: 96) menyatakan bahwa segala sesuatu yang 

mengenai masyarakat dan kemasyarakatan.  

Dalam kehidupan bermasyarakat, pastilah terdapat stratifikasi sosial 

baik itu berupa status sosial maupun peranan sosial. Stratifikasi sosial berasal dari 

kiasan yang menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat manusia pada 

umumnya. Menurut Pitirim A. Sorokin (Kosasih 2000: 55) bahwa stratifikasi 

sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara 

bertingkat atau hierarkis. Perwujudan dari adanya kelas-kelas tersebut adalah 
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dengan adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya 

Sorokin menjelaskan bahwa dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat 

adalah karena tidak ada keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, 

kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab akan nilai-nilai sosial berpengaruh bagi 

anggota-anggota masyarakat. Lapisan-lapisan dalam masyarakat itu ada sejak 

manusia mengalami kehidupan bersama dalam bentuk masyarakat. Mula-mula 

lapisan-lapisan tersebut didasarkan atas perbedaan jenis kelamin, perbedaan 

pemimpin dan yang dipimpin, pembagian kerja, dan sebagainya. Semakin 

kompleks dan maju pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, maka sistem-

sistem dalam lapisan masyarakatakam semakin kompleks juga.  

Pitirim A. Sorokin (Kosasih 2000: 56) berpendapat bahwa sistem 

berlapis-lapis merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat. Bagi 

mereka yang memiliki sesuatu yang dihargai atau di banggakan dalam jumlah 

yang besar, maka masyarakat umumnya menganggap mereka sebagai golongan 

yang berada pada lapisan atas. Sebaliknya bagi mereka yang memiliki sedikit 

sekali atau hampir tidak meliliki sesuatu yang berharga, di anggap menempati 

kedudukan yang rendah di mata masyarakat. 

(2)   Status Sosial 

Kata Status berasal dari Kata Latin “Stare” yang berarti “berdiri”. 

Pengertian status dari Mubyarto (1988: 87) bahwa status itu dikonsepsikan 

sebagai posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok yang lebih 

besar. Status menimbulkan perbedaan martabat yang merupakan suatu pengakuan 
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interpersonal yang selalu meliputi sedikitnya satu individu. Status memberikan 

bentuk atau pola interaksi.  

Soerjono Soekanto (1994), membedakan status dengan status sosial. 

Status diartian sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sisial, 

sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut atau tempat suatu 

kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan status sosial diartikan sebagai tempat 

seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan orang lain, dalam arti 

lingkungan pergaulannya, prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya.  

Pengertian Sosial juga disampaikan Mayor Polak (1978) yaitu status 

dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok serta 

dalam masyarakat. Status mempunyai dua aspek, pertama ; aspek yang agak 

stabil, dan kedua aspek yang lebih dinamis. Polak mengatakan bahwa status 

mempunyai aspek struktur dan aspek fungsional. Pada aspek yang pertama 

bersifat heirarkis, artinya mengandung perbandingan tinggi dan rendahnya secara 

relatif terhadap status-status lain. Sedangkan aspek yang kedua di maksudkan 

sebagai peranan sosial yang berkaitan dengan status tertentu yang dimilki oleh 

seseorang.  

Dari pengertian di atas dapat di ketahui bahwa pengertian status 

merupakan tingkat sosial seseorang dalam kelompoknya. Status juga 

menimbulkan perbedaan martabat bagi setiap individu yang memandangnya, 

sedangkan status sosial merupakan kedudukan atau jabatan seorang individu 

dalam pergaulan hidup antar manusia dalam bermasyarakat. Status sosial 

seseorang merupakan aspek statis berupa derajat atau tingkat kedudukan 
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seseorang dalam masyarakat yang mempunyai ciri dan perbedaan yang jelas. 

Seperti status seorang dokter berbeda dengan status para buruh, pedagang, 

karyawan dan sebagainya. Dengan demikian industri tenun yang dikelola 

pengusaha dengan hasil produksi yang kian meningkat maka akan memunculkan 

status sosial pengusaha tersebut. 

(3)  Pengertian Ekonomi 

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “oikos” yang berarti 

keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yang berarti peraturan. Secara garis 

besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminto 1984: 267) dikatakan 

bahwa ekonomi adalah. 

(a) Pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi) 

dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, 

perindustrian perdagangan dan sebagainya).  

(b) Berupa urusan rumah tangga.  

(c) Kehematan; hemat. 

Pengertian ekonomi yang lain djelaskan bahwa Pengertian Ekonomi 

merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang 

kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi dan produksi 

pada barang dan jasa.  

Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi sangat diperlukan dalam 

memenuhi kebutuhan, oleh karenanya ekonomi merupakan salah satu ilmu yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, ekonomi sebagai alat untuk 
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mengukur tingkat kemajuan dalam suatu negara, apakah keadaan ekonomi yang 

baik atau semakin memburuk.  

Jadi, dapat dikatakan bahwa Pengertian Ekonomi adalah sebuah 

bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material 

individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan 

manusia. Karena itulah, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan 

tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

(4)  Kondisi Sosial Ekonomi 

Menurut Sumardi dalam Basrowi dan Siti (2010: 3), kondisi sosial 

ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan 

seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai 

pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si 

pembawa status. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai adanya saling kenal 

mengenal antar satu dengan yang lain seperti : paguyuban, sifat kegotong-

royongan dan kekeluargaan. Kehidupan sosial masyarakat  Desa Bejiterdiri dari 

interaksi sosial, nilai sosial, dan tingkat pendidikan, sedangkan gambaran 

kehidupan ekonomi masyarakat Desa Beji ini terdiri dari kepemilikan rumah 

tempat tinggal, luasnya tanah garapan atau tanah yang dimilikinya. 

c.  Kajian Tentang Industri 

(1)  Pengertian Industri 

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah 

atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai 

tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan 
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juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, 

tetapi juga dalam bentuk jasa. 

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejateraan 

penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk 

meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan 

sumber daya alam secara optimal. Pengertian industri menurut Departemen 

Perindustrian adalah sebagai berikut. 

“Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk kegiatan rancangan 

bangun dan perekayasaan industri.” (UU Perindustrian No 5 Tahun 1984). 

Sementara itu menurut (Dumairy 1996: 227) industri mempunyai dua 

pengertian. Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan 

sejenis. Dalam konteks ini misalnya, industri kosmetik berarti himpunan 

perusahaan-perusahaan penghasil kosmetika; industri tekstil merupakan perusahan 

tekstil atau perusahaan penghasil tekstil. Kedua, industri dapat menuju pada suatu 

sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah 

bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kegiatan pengolahan itu 

sendiri dapat bersifat elektrikal dan bahkan manual.  

Definisi industri menurut (Soekanto 1990: 236) industri adalah 

kategori organisasi-organisasi produktif yang mempergunakan tipe teknologi yang 

sama. Begitu pula industri yang ada di Beji ini, para pengrajin sarung tenun 

menggunakan cara untuk dapat mengembangkan produksi sarung tenun yang di 

kelolanya supaya dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil produksi. 
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Industri sarung tenun mengolah bahan baku (benang) menjadi barang 

jadi (sarung tenun) yang memiliki kekhasan corak dan motif sehingga menjadi ciri 

khas tersendiri bagi masyarakat jawa pada umumnya dan pemalang pada 

khususnya serta menjadi pekerjaan pokok industri sarung tenun ini di Desa Beji. 

Menurut Stayle dan Morse yang dikutip dari Irsan Azhari Saleh (1986: 

17) membuat penggolongan jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja 

sebagai berikut. 

1. Industri Rumah Tangga memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 9 orang. 

Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal 

dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri.  

2. Industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 10 sampai 49 orang. 

Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga 

kerjanya berasal dari lingkungan sekitar industri. 

3. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja 50 sampai 99 orang. Ciri 

industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja 

memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki 

kemapuan manajerial tertentu.  

4. Industri besar memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri 

industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif 

dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan 

khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemapuan dan 

kelayakan (Irsan Azhari Saleh 1986 : 17). 
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Dalam penelitian ini, indusri tenun dapat digolongkan sebagai industri 

kecil. Pada umumnya setiap rumah tangga yang bekerja di industri tersebut 

bertempat tinggal di sekitar industri tenun.  

Industri tenun ini juga termasuk jenis industri kerajinan, sebab dalam 

pembuatannya di butuhkan keuletan, ketelatenan, keterampilan tertentu dalam 

setiap prosesnya. Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah 

seperti di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia merupakan suatu hal 

yang sangat penting. 

Mudrajad Kuncoro (1997: 312) memberikan tiga alasan untuk 

menumbuh-kembangkan industri kecil dan rumah tangga. 

1. Menyerap banyak tenaga kerja. Kecenderungan menyerap banyak tenaga 

kerja yang intensif dalam menggunakan sumber daya alam lokal. 

Pertumbuhan industri ini akan menimbulkan dampak positif terhadap 

peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, 

pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi 

pedesaan. 

2. Memegang peranan penting dalam ekspor non migas mencapai US $ 0.31 

juta setelah ekspor dari kelompok aneka industri.  

3. Adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida PJPT I 

menjadi semacam gunungan pada PJPT II. 

 

 

 

Perkembangan Industri Sarung..., Firda Kurniati, FKIP UMP, 2015



23 
 

 
 

(2)  Klasifikasi Industri 

Suatu industri mempunyai sifat yang berbeda-beda tergantung dari 

sudut pandang mana industri itu di lihat. Secara garis besar, industri dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut. 

1. Industri Dasar atau Hulu 

Industri hulu memiliki sifat padat modal, berskala besar, 

menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dipilih dekat 

dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri dan umumnya 

lokasi ini belum tersentuh pembangunan. Industri hulu membutuhkan 

perencanaan yang matang beserta tahapan pembangunannya, mulai 

perencanaan sampai operasionalnya. Pembangunan industri ini dapat 

mengakibatkan perubahan lingkungan, baik dari aspek sosial-ekonomi, 

dan budaya maupun pencemaran. Terjadi perubahan tatanan sosial, pola 

konsumsi, tingkah laku, sumber air, penurunan kualitas udara, dan 

sebagainya. 

2. Industri Hilir 

Industri ini merupakan perpanjangan proses industri hulu. Pada 

umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, 

lokasinya selalu diusahakan dekat pasar, menggunakan teknologi madya 

dan teruji, padat karya. 

3. Industri Kecil 

Industri kecil banyak berkembang di pedesaan dan perkotaan, 

memiliki peralatan sederhana. Walaupun hakikat produksinya sama dengan 
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industri hilir, tetapi sistem pengolahannya lebih sederhana. Sistem tata letak 

pabrik maupun pengolahan limbah belum mendapat perhatian. Sifat industri 

ini padat karya. 

Adapun penggolongan industri berdasarkan SK Menteri Perindustrian 

Nomor 19/M/I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan adalah sebagai berikut. 

1. Industri Kimia Dasar (IKD) 

Industri Kimia Dasar merupakan industri yang memerlukan modal 

yang besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi maju. Adapun 

industri yang termasuk kelompok IKD adalah sebagai berikut: Industri 

Kimia Organik, Industri Kimia Anorganik, Industri Agrokimia, Industri 

Selulosa dan karet. 

2. Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE) 

Industri ini merupakan industri yang mengolah bahan mentah 

logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. 

Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut: Industri mesin 

dan perakitan alat-alat pertanian, Industri alat-alat berat/konstruksi, 

industri mesin perkakas, Industri elektronika, Industri pesawat, Industri 

logam dan lain sebagainya. 

3. Aneka Industri (AI) 

Industri ini merupakan industri yang tujuannya menghasilkan 

bermacam-macam barang kebutuhan hidup. Adapun yang termasuk 

industri ini adalah sebagai berikut: Industri tekstil, Industri alat listrik dan 
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logam, Industri kimia, Industri pangan, Industri bahan bangunan dan 

umum. 

4. Industri Kecil (IK) 

Industri ini merupakan industri yang bergerak dengan jumlah 

pekerja sedikit, dan teknologi sederhana. Biasanya industri ini dinamakan 

industri rumah tangga, misalnya industri kerajinan, industri alat-alat rumah 

tangga, dan perabotan dari tanah (gerabah). 

5. Industri Pariwisata 

Industri ini merupakan industri yang menghasilkan nilai ekonomis 

dari kegiatan wisata. Bentuknya bisa berupa wisata seni dan budaya, 

wisata pendidikan alam dan wisata kota. 

Berdasarkan bahan baku yang digunakan, klasifikasi industri dapat 

dibedakan menjadi dua. 

1. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung 

dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan 

industri hasil kehutanan. 

2. Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil 

industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri pemintalan, dan 

industri kain.  

3. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya 

adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya: 

perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. 
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(3) Dampak Pembangunan Industri 

Munculnya kawasan industri dalam suatu wilayah dianggap membawa 

dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat di wilayah itu. 

Dampak positif antara lain. 

1. Mengurangi ketergantungan akan hasil industri dari negara lain. 

2. Menambah pemasukan devisa negara atau pendapatan asli daerah 

tersebut.  

3. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.  

4. Perbaikan dan pengembangan sarana umum. 

5. Berkembangnya sektor informal. 

Adapun dampak negatifnya antara lain. 

1. Berkurangnya lahan pertanian.  

2. Pencemaran lingkungan. 

3. Perubahan cara hidup yang di akibatkan dari adanya gesekan budaya. 

d. Kajian Tentang Sarung Tenun 

(1) Pengertian Tenun 

Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan 

prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang 

dan melintang. Dengan kata lain bersilangnya antara benang lusi dan pakan secara 

bergantian. Tenun merupakan salah satu jenis seni kriya Nusantara yaitu kriya 

tekstil dan merupakan salah satu kerajinan seni yang patut dilestarikan. Seperti 

yang dikatakan Joseph Fisher (Suwati Kartiwa, 1986: 1) Indonesia adalah salah 
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satu Negara yang menghasilkan seni tenun yang terbesar terutama dalam hal 

keanekaragaman hiasannya. 

Fungsi Kain Tenun Di Dalam Aspek Kehidupan 

a. Aspek Sosial 

Dalam aspek sosial kain tenun banyak digunakan untuk upacara-upacara adat 

seperti kelahiran, perkawinan, ataupun kematian. Bahkan lambang dan 

warnanya pun telah disesuaikan. 

b. Aspek Ekonomi 

Kain tenun dalam aspek ekonomi dipakai sebagai alat pertukaran. Pertukaran 

dalam arti barang yang dipertukarkan dengan barang lainnya. 

c. Aspek Religi 

Pada aspek religi terlihat bahwa ragam hias yang diterapkan mengandung 

unsur perlambangan yang berhubungan dengan kepercayaan atau agama 

tertentu. Dalam upacara keagamaan kain tenun khusus digunakan oleh 

pemuka agama atau dukun. 

d. Aspek Estetika 

Aspek estetika terlihat pada keterampilan, ketekunan didalam menciptakan 

suatu karya. Baik dari segi garis, motif dan warnanya dan menghasilkan suatu 

nilai estetika. 

(2) Pengertian Sarung Tenun 

Sarung merupakan sepotong kain lebar yang dijahit pada kedua 

ujungnya sehingga berbentuk seperti pipa/tabung. Ini adalah arti dasar dari sarung 

yang berlaku di Indonesia atau tempat-tempat sekawasan. Dalam pengertian 
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busana internasional, sarung (sarong) berarti sepotong kain lebar yang 

pemakaiannya dibebatkan pada pinggang untuk menutup bagian bawah tubuh 

(pinggang ke bawah).  

Kain sarung dibuat dari bermacam-macam bahan: katun, poliester, 

atau sutera. Penggunaan sarung sangat luas, untuk santai di rumah hingga pada 

penggunaan resmi seperti ibadah atau upacara perkawinan. Pada umumnya 

penggunaan kain sarung pada acara resmi terkait sebagai pelengkap baju daerah 

tertentu. Motif kain sarung yang umum adalah garis-garis yang saling melintang. 

Namun demikian, sarung untuk pakaian daerah dapat pula dibuat dari bahan tenun 

ikat, songket, serta tapis (id.wikipedia.org).  

Tenun ikat atau kain ikat adalah kriya tenun Indonesia berupa kain 

yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya 

diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Alat tenun yang dipakai adalah 

alat tenun bukan mesin (ATBM). Tenun ikat sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu 

tenun ikat lungsin, tenun ikat pakan, dan tenun ikat ganda. Pada tenun ikat 

lungsin, yang diikat adalah susunan benang yang memanjang ke atas (vertikal). 

Kemudian tenun ikat pakan diikat adalah susunan benang yang memanjang ke 

arah samping (horisontal). Tenun ikat pakan menjadi ciri khas kain tenun di 

daerah Sumatra, Jawa dan Sulawesi. Di jawa sendiri ada banyak daerah yang 

membuat tenun ikat ini seperti Jepara dengan tenun Troso, tenun ikat Kediri, 

Tenun Ikat Sarung Goyor Sukoharjo, dll (Miftahul Jannah, 2008: 4). 
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c.  Kajian Tentang Dampak  

(1) Pengertian Dampak 

 Istilah yang sering muncul pada suatu usaha dan atau kegiatan 

adalah “dampak” dan sering dalam percakapan sehari-hari mempunyai arti yang 

negatif. Namun pada hakekatnya dampak itu belum tentu pempunyai arti yang 

negatif, seperti apa yang disebutkan dalam buku Hukum Tata Lingkungan edisi 

Ketiga ( Hardjasoemantri 1998: 100) disebutkan bahwa dampak tersebut dapat 

bersifat positif berupa manfaat, dapat pula bersifat negatif berupa resiko, kepada 

lingkungan fisik dan nonfisik termasuk sosial budaya. Dalam Undang Undang No. 

23 tahun 1997 disebutkan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh 

perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau 

kegiatan. 

Kriteria untuk mengukur atau menentukan dampak-dampak yang 

besar dan penting diantaranya menggunakan kriteria sebagai berikut. 

1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha atau 

kegiatan; 

2. Luas wilayah penyebaran dampak; 

3. Intensitas dari lamanya dampak berlangsung; 

4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 

5. Sifat kumulatif dampak; 

6. Berbalik (reversible) atau tidak terbaliknya (irreversible). 

Kesimpulan yang dapat di tarik dari uraian tentang pengertian 

“dampak” yaitu bahwa “dampak” adalah pengaruh perubahan kehidupan pada 
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lingkungan hidup termasuk didalamnya kehidupan manusia baik yang bersifat 

negatif maupun positif yang disebabkan atau diakibatkan oleh suatu usaha dan 

atau kegiatan. 

(2) Dampak Sosial Ekonomi 

Pembangunan suatu proyek sejak di dalam perencanaan memang 

sudah bertujuan untuk meningkatkan sosial-ekonomi, sehingga secara teoritis 

dampak setiap proyek haruslah positif bagi lingkungan masyarakat setempat. 

Kenyataan yang dapat di jumpai di lapangan tidaklah selalu demikian. Masyarakat 

di tingkat propinsi dan nasional mendapat dampak positif tetapi masyarakat 

setempat tidak mendapat atau sedikit sekali dampak positifnya. Masyarakat 

setempat bahkan akan menerima dampak negatif secara langsung sepert fisik-

kimia, biologi, dan budaya. Maka secara keseluruhan dampak sosial-ekonomi 

sering menjadi negatif. Itulah sebabnya dalam pengendalian dampak suatu proyek 

dampak negatifnya perlu dihindari atau dikurangi dan dampak sosial-ekonomi 

harus diusahakan mencari cara untuk meningkatkannya sehingga dampak sisial-

ekonomi secara keseluruhan dapat berbentuk fositif yang besar (F Gunarwan 

Suratmo, 1995: 108). 

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Komodifikasi.  

Teori ini digunakan untuk menjelaskan sebuah produk budaya yang dianggap 

sakral mengalami degradasi menjadi milik masyarakat luas. Komodifikasi atau 

Commodification adalah sebuah istilah yang awalnya populer pada kisaran tahun 

1977 yang menjelaskan sebuah konsep fundamental dari pemikiran Marxisme 

tentang bagaimana kapitalisme berkembang. Kata komodifikasi berasal dari kata 
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komoditi yang artinya barang yang diperjualbelikan atau diperdagangkan. Jadi 

komodifikasi adalah sebuah proses yang mengubah sebuah objek benda atau 

kebendaan yang awalnya bukan untuk diperdagangkan kemudian menjadi 

komoditas perdagangan (Pilliang, 2006). Komoditas atau commodity 

diterjemahkan sebagai sesuatu yang diproduksi dan dipertukarkan dengan sesuatu 

yang lain seperti uang, dalam rangka memperoleh nilai lebih atau keuntungan.   

Dalam teori Komodifikasi ini dijelaskan sebuah kekuatan darisistem pasar 

yang menyebabkan masyarakat bersifat konsumtif-kreatif. Industri dan 

masyarakat menjadikan produk budaya sebagai komoditas yang rentan terhadap 

unsur-unsur kreatif demi memenuhi tuntutan dan selera masyarakat luas dan 

pasar.  

Kapitalisme telah berhasil membuat seni dan budaya patuh pada hukum-

hukumnya. Kebudayaan masyarakat bertransformasi menjadi kebudayaan industri 

dimana logika produksi-konsumsi yang menguasai norma-norma kehidupan. 

Fairclough (1995: 207) menganggap komodifikasi terjadi pada domain-domain 

dan institusi-institusi sosial yang perhatiannya tidak hanya memproduksi 

komoditas dalam pengertian ekonomi yang sempit mengenai barang-barang yang 

akan dijual, tetapi bagaimana diorganisasikan dan dikonseptualisasikan dari segi 

produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas.  

Adapun teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi dalam masyarakat meningkat. Hal-hal yang mempengaruhi 
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pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah akumulasi modal, pertumbuhan 

penduduk dan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi. Banyak sekali teori 

pertumbuhan ekonomi yang menerangkan tentang faktor-faktor tersebut. Dalam 

hal ini peneliti mengambil Teori Pertumbuhan Neo-Klasik dari Robert Solow dan 

Trevor Swan (Solow-Swan). Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik adalah 

salah satu yang telah berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori 

pertumbuhan Neo-Klasik, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau 

lebih dari tiga faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas angkatan kerja, 

penambahan modal (tabungan dan investasi), dan penyempurnaan teknologi 

(kemajuan teknologi). Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang 

mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat 

pengerjaan jenuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap 

sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Adapun beberapa ciri-ciri teori ekonomi 

neo-klasik adalah sebagai berikut. 

1. Perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan 

faktor utama yang akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada 

suatu masa tertentu dan perkembangannya dari waktu ke waktu lainnya. 

2. Pemerintah sudah ikut campur tangan dalam perekonomian negara.  

3. Sudah diterapkannya sistem pajak dan kemungkinan akan terjadi inflasi. 

4. Melihat bagaimana setiap faktor produksi dan perkembangan teknologi 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

5. Menganalisis sumbangan dari perkembangan stok modal dan perkembangan 

teknologi dalam pembangunan ekonomi. 
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Ada empat hal yang melandasi model Neo-Klasik. 

1. Tenaga kerja (atau produk), L, tumbuh dengan laju tertentu, misalnya p per 

tahun. 

2. Adanya fungsi produksi Q = F ( K, L ) (Q = Output, F = Fungsi Produksi, K = 

Kapital, L = Tenaga Kerja atau Penduduk) yang berlaku bagi setiap produksi. 

3. Adanya kecenderungan menabung (prospensity to save) oleh masyarakat 

yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output. 

4. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan (Boediono, 82-83). 

Menurut paham Neo-Klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan 

menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknologi tertentu, tingkat 

bunga akan menentukan tingkat investasi. Apabila permintaan terhadap investasi 

berkurang maka tingkat bunga akan turun dan keinginan untuk menabung juga 

turun. Dalam hal ini perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor 

pendorong kenaikan pendapatan nasional. 

2. Pendekatan  

Pokok ilmu sejarah mulai diketengahkan apabila penulisan sejarah tidak 

semata-mata bertujuan menceritakan kejadian tetapi bermaksud menerangkan 

kejadian dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, konteks sosial-

kulturalnya (Kartodirdjo, 1992: 2). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian sejarah yang menjelaskan dari segi mana kajian sejarah hendak 

dilakukan, dimensi mana yang diperhatiakan, unsur-unsur mana yang akan di 

ungkapkannya dan lain sebagainya. Dalam hal ini pendekatan sejarah yang 

dilakukan adalah pendekatan ekonomi dan pendekatan sosiologi.  
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Pendekatan sosiologi dalam ilmu sejarah dimaksudkan sebagai upaya 

pemahaman interpretatif dalam rangka memberikan penjelasan kausal terhadap 

perilaku-perilaku sosial dalam sejarah. Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mendekati kehidupan sosial para 

pekerja tenun ATBM di Desa Beji. Sementara itu, pendekatan ekonomi digunakan 

untuk menekankan pada bidang produksi dan pemasaran out put yang di hasilkan 

dari industri sarung tenun ATBM di desa Beji. Adanya pendekatan ekonomi 

diharapkan penelitian yang dilakukan akan lebih baik karena penelitian yang 

dilakukan erat kaitannya dengan kehidupan ekonomi industri sarung tenun di desa 

Beji. 

 

G. Metode Penelitian 

Setiap ilmu mempunyai metode. Tanpa metode, kumpulan pengetahuan 

tentang objek tertentu tidak dapat dikatakan sebagai ilmu sekalipun masih ada 

syarat lain. Dalam kaidah ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja atau 

prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan (Abdul Rahman Hamid,dkk 2011: 40). Menurut Kuntowijiyo (2003: 

xix) metode dalam sejarah ialah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang 

bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah. Misalnya, Sejarah Kualitatif dan 

Sejarah Lisan. Adapun cara menulis sejarah mengenai suatu tempat, seperangkat 

peristiwa, periode, lembaga atau orang, bertumpu kepada empat kegiatan pokok: 

(1) Pengumpulan objek yang berasal dari jaman itu dan pengumpulan bahan-

bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan, (2) Menyingkirkan 
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bahan-bahan (atau bagian-bagian dari padanya) yang tidak otentik, (3) 

Menyimpulkan kesaksian yang dapat di percaya mengenai bahan-bahan yang 

otentik, (4) Penyusunan kesaksian yang dapat di percaya itu menjadi sesuatu kisah 

atau penyajian yang berarti (Gottschalk 1985: 18).  

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa metode sejarah 

merupakan cara merekonstruksi masa lampau yang melalui 4 tahap yaitu 

Heurustik (pengumpulan sumber), Kritik (eksternal atau bahan dan internal atau 

isi), Interpretasi (penafsiran), dan Historiografi (penulisan peristiwa sejarah). 

1. Heuristik 

Heuristik merupakan kegiatan awal dalam penelitian sejarah untuk berburu 

dan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah 

atau evidensi sejarah (Sjamsuddin 2007: 86) yang terkait dengan masalah yang 

sedang diteliti. Secara sederhana, sumber-sumber sejarah itu dapat berupa jejak 

tertulis yaitu Monografi Desa Beji maupun jejak tidak tertulis yang berupa 

keterangan lisan dari narasumber. Dimana narasumber tersebut mengetahui 

tentang bagaimana Perubahan Sosial Ekonomi industri sarung tenun di Desa Beji. 

Dari jejak itulah kemudian dihimpun menjadi satu dengan menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian yang meliputi teknik 

observasi. Hal-hal yang diobservasi mengenai Perubahan Sosial Ekonomi industri 

sarung tenun di Desa beji baik itu dilihat dari jumlah pengrajin, cara memproduksi 

dan memasarkan Kain Tenun, serta alat dan bahan yang digunakan untuk 

menenun. Kemudian teknik wawancara dilakukan dengan para pekerja/buruh 

indusri tenun, pemilik industri tenun ATBM Pak Sodikin, satpam pabrik yaitu Pak 
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Kasdi, Pak Agus dari bagian personalia dan warga sekitar indstri tenun. Selain 

menggunakan metode wawancara, peneliti juga  menggunakan sumber tertulis 

yaitu dengan mencari sumber-sumber yang berkaitan dalam penelitian, seperti 

mencari sumber buku atau arsip yang berkaitan di perpustakaan daerah Pemalang, 

perpustakaan daerah Banyumas, dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

2. Kritik 

Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sejarah atau kritik sumber yang 

merupakan proses dalam penyelidikan dan menilai secara kritis apakah sumber 

data yang telah diperoleh baik itu melalui sumber tertulis atau sumber tidak 

tertulis telah sesuai dengan penelitian baik dalam hal bentuk maupun isinya. 

Kritik ini menyangkut verifikasi sumber, yaitu pengujian mengenai kebenaran 

atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah dikenal dengan 

cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal merupakan 

suatu penelitian atas asal-usul dari sumber apakah sumber tersebut telah diubah 

oleh orang-orang tertentu atau tidak (Sjamsuddin 200 : 132-134). Kritik internal 

sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya menekankan aspek “dalam” yaitu isi 

dari sumber (Sjamsuddin 2007: 143). 

3. Interpretasi 

Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran. Penafsiran ini sendiri 

dilakukan terhadap sumber-sumber yang ditemukan. Dalam melakukan 

penafsiran, seorang peneliti sejarah harus melakukan analisis sesuai dengan fokus 
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penelitiannya. Dengan adanya penafsiran ini, diharapkan penulisan sejarah akan 

lebih bersifat objektif dalam batas keilmiahannya. 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh dalam suatu 

penelitian sejarah. Historiografi itu sendiri dimaksudkan sebagai langkah 

penulisan hasil yang didapat seorang peneliti sejarah dalam atau selama 

melakukan penelitian sejarah. Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang 

memadai yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, dilakukan kritik 

sumber terhadap sumber-sumber yang diperoleh yang bertujuan sebagai tes uji 

kebenaran terhadap sumber-sumber itu sendiri. Setelah melakukan kritik sumber, 

selanjutnya dilakukan interpretasi sejarah. Hal ini bertujuan agar penulis lebih 

objektif dalam menuliskan karya-karyanya. Setelah semuanya dilakukan, satu hal 

vital yang harus dilakukan seorang sejarawan adalah menulis hasil penelitiannya 

dalam bentuk karya sejarah dengan menerapkan metodologi yang ada. 

 

H. Sistematika Penyajian 

Agar penulisan skripsi ini lebih teratur, maka penulis membaginya menjadi 

lima bab yang termuat dalam sistematika penulisan. Adapun sistematikanya 

adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pokok-pokok berkenaan dengan 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori dan Pendekatan, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II  Gambaran Umum Wilayah Penelitian yang di dalamnya menguraikan 

tentang Sejarah adanya Desa Beji, Letak Geografis Desa Beji, Keadaan 

Demografis, dan Kondisi Sosial Ekonomi wilayah Desa Beji. 

BAB III berisi tentang perkembangan adanya Industri sarung tenun di Desa Beji 

yang meliputi Perkembangan Industri Sarung Tenun, Kendala yang di hadapi 

Industri Tenun, Proses Produksi, dan Pemasaran Hasil Produksi. 

BAB IV menerangkan keadaan Sosial Ekonomi dan peranan adanaya Industri 

Sarung Tenun bagi masyarakat di Desa Beji.  

BAB V Simpulan dan saran.  
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