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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Modernisasi merupakan perubahan sosial transisi dari kondisi 

tradisional atau masyarakat pra-modern yang mengarah ke masyarakat modern. 

Masuknya modernisasi ke Indonesia mengakibatkan adanya perkembangan 

pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan. Salah 

satu dari perkembangan tersebut adalah aspek ekonomi yang dikenal dengan 

proses industrialisasi. Menurut Damayanti (2008:85), Makna industrialisasi 

adalah memajukan tenaga produktif menjadi lebih modern, dapat diakses secara 

massal, dan tinggi kualitas. Tanpa kemajuan tenaga produktif, maka tidak akan 

punya ketahanan ekonomi menghadapi kelangsungan hidup di era modernisasi 

ini. Dampak modernisasi yang terjadi di bidang ekonomi adalah semakin 

berkembangnya kegiatan perdagangan, sarana transportasi semakin lancar dan 

mudah, serta penerapan manajemen bisnis semakin dipermudah.  

Kenyataannya, modernisasi ini tidak selalu memberikan dampak baik 

terhadap perindustrian. Adanya modernisasi ini justru menyebabkan industri 

tradisional menjadi gulung tikar. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan 

produk yang semakin ketat. Tidak hanya persaingan dari produk dalam negeri 

yang semakin ketat, tetapi juga persaingan dari produk luar negeri yang 

semakin leluasa masuk ke Indonesia. Produk UMKM harus siap bersaing di 

skala internasional. Jika tidak, banyak usaha kecil dan menengah di Indonesia 

yang akan menderita. Bahkan usaha kecil dan menengah dengan modal kecil 

akan dirugikan oleh pengusaha dengan modal besar untuk bertahan dari 

pengaruh modernisasi. Banyak pasar tradisional yang ditinggalkan oleh 

masyarakat perkotaan dan menggunakan supermarket sebagai gantinya, 
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memiliki keunggulan dibanding pasar tradisional. Menurut Toto et al. 

(2019:223), dunia bisnis semakin hari semakin maju, seiring dengan kemajuan 

dan perkembangan teknologi banyak hal yang berubah, baik itu dari segi 

pemanfaatan tenaga kerja maupun pemanfaatan teknologi, 2018 merupakan era 

digitalisasi yang semua pekerjaan mengandalkan komputerisasi, perusahaan 

yang masih tradisional kemungkinan besar akan tertinggal, karena kualitas yang 

dihasilkan akan kalah dengan perusahaan yang sudah modern. 

Salah satu industri tradisonal yang mulai tergusur akibat adanya era 

modern ini adalah para pengrajin anyaman tradisional. Rendahnya kualitas 

sumber daya manusia dan kurangnya ketrampilan yang memadai 

mengakibatkan para pelaku usaha tradisional ini kewalahan mengikuti 

perkembangan teknologi yang semakin pesat di era modern. Perhatian 

pemerintah terhadap para pelaku industri tradisional masih kurang. Image yang 

terbentuk dari masyarakat bahwa anyaman tradisional ini sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan zaman. Padahal para pengrajin anyaman tradisional ini 

memiliki potensi untuk bersaing secara ekonomi dengan melibatkan banyak 

para pelaku usaha karena termasuk dalam industri berbasis budaya. Industri 

berbasis budaya merupakan industri yang berfungsi sebagai tameng bangsa. 

Menurut Victor (2019:1), mengatakan bahwa produksi kerajinan yang 

mengandalkan ketrampilan tangan dan wawasan seni mulai surut dan tergusur 

oleh perusahaan perusahaan besar yang menggunakan teknologi maju dalam 

sistem produksinya. Salah satu contoh produksi gerabah tersaingi oleh produk 

produk baru dari bahan plastik. Menurut Barnawi et al. (2019:34), bahwa 

melalui pengembangan industri berbasis budaya ini diharapkan dapat terbentuk 

"pembangunan karakter bangsa" yang menghargai budaya bangsa dan mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Industri berbasis budaya potensial 

mendukung sektor pariwisata Indonesia. Data menunjukkan 65% wisatawan 

mancanegara menyukai kesenian dan budaya Indonesia ketimbang alam. Oleh 
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sebab itu, peneliti mencoba menggali strategi bertahan hidup yang dilakukan 

oleh para perajin anyaman tradisional di era modern ini. 

Wilayah yang masih banyak pelaku usaha pengrajin anyaman 

tradisional adalah Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten pati. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah perajin anyaman tradisional 

di Desa Sugihan terus menglami penurunan. Pada tahun 2019 perajin di desa 

ini ada 53 kepala keluarga, pada tahun 2020 menurun menjadi 49, dan pada 

tahun 2021 sejumlah 43. Padahal, membuat anyaman ini merupakan salah satu 

kearifan lokal yang ada di Desa Sugihan. Sebenarnya tidak jauh dari Desa 

Sugihan ini terdapat pula Desa Pulorejo yang juga memproduksi anyaman 

tradisional. Berbeda dengan Desa Sugihan, Desa Pulorejo mampu 

mengembangkan produk anyaman yang lebih modern dan bisa memasarkan 

secara lebih luas melalui media sosial. Kendala yang dialami pengrajin 

anyaman di Desa Sugihan, yaitu bahan dasar dari anyaman tradisional yang 

terbatas dari pemasok serta kurang luasnya proses pemasaran yang dilakukan. 

Para pengrajin anyaman tradisional kini berusaha bertahan walaupun 

penghasilan yang didapatkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Berdasarkan informasi yang diperolah di lapangan, biaya yang 

diperoleh dari penjualan anyaman tidak setara dengan biaya untuk produksi 

yang sudah dikeluarkan. Mulai dari bahan baku hanya mengandalkan dari 

industri kerajinan besar dan tenaga pengrajin yang semakin berkurang. Namun, 

penyebab utamanya ialah menurunnya pemasok bahan baku tersebut. Perajin 

juga tidak dapat meningkatkan harga barang yang diproduksinya secara 

signifikan. Hal ini dikarenakan semakin sedikitnya pengepul yang bersedia 

menadah hasil produksi perajin anyaman tradisional ini. Penyebab kedua ialah 

semakin sedikitnya peminat kerajinan anyaman.  

Berdasarkan fakta-fakta diatas, penulis mencoba untuk menggali 

strategi kelangsungan hidup yang dilakukan oleh para pelaku usaha anyaman 

tradisional ini. Penelitian terdahulu mengenai strategi bertahan hidup para 
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pelaku industri tradisional juga sudah pernah dilakukan, antara lain oleh 

Firdiyanti (2016:19), mengenai strategi bertahan hidup perajin gerabah 

sebelumnya sudah pernah dilakukan di Desa Kademangan Jombang secara 

kuantitatif, namun penelitian tersebut hanya menggambarkan fenomena yang 

terjadi dalam satu waktu dan data kuantitatif. Penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis ini menggambarkan strategi keberlangsungan hidup para pengrajin 

anyaman tradisional Desa Sugihan pada masa lalu dan masa sekarang secara 

komprehensif.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

dapat dikemukakakan yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana eksistensi pengrajin anyaman tradisional Desa Sugihan pada 

era modern ? 

2. Apa saja kendala yang di hadapi pengrajin anyaman tradisional Desa 

Sugihan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya di era modern? 

3. Apa saja upaya yang dilakukan pengrajin anyaman tradisional Desa 

Sugihan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya di era modern? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakan dan rumusan masalah yang telah di susun 

diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagi berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan eksistensi pengrajin anyaman tradisional Desa 

Sugihan pada era modern.  

2. Untuk mendeskripsikan kendala yang di hadapi pengrajin anyaman 

tradisional Desa Sugihan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

di era modern. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan pengrajin anyaman 

tradisional Desa Sugihan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

di era modern. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap ilmu pengetahuan dalam mempertahankan kelangsungan hidup 

di era modern dan menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai kelangsungan kehidupan pengrajin anyaman 

tradisional, dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih 

lanjut dalam topik yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak pengrajin 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategi dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya di era modern. 

b. Bagi pembaca 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta wacana untuk 

menambah referensi pada masalah yang serupa dimasa mendatang. 

c. Bagi pihak peneliti  

Dapat menambah wawasan agar mampu membantu dan menjadi 

refensi bagi penyempurnaan penelitian yang selanjutnya dengan topik 

yang sama. 

d. Bagi pihak pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

kepada pemerintah terkait untuk mengetahui perkembangan 

kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga dapat menjadi 

pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang tepat untuk 

masyarakatnya. 


