
 

ABSTRAK 
 

Tenun ikat merupakan kerajinan yang dibuat dengan alat tenun bukan mesin 
(ATBM) yang dikelola oleh masyarakat. Seni kerajinan tenun ikat berwarna warni 
dan kaya akan motif hias, dikerjakan oleh para perajin hampir di seluruh daerah di 
Indonesia yang setiap tenunannya berciri khas sesuai dengan budaya setempat. 
Alasan peneliti memilih obyek penelitian tersebut karena usaha yang dikerjakan 
sebagian besar masyarakat Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten 
Lamongan telah menunjukkan eksistensinya hingga saat ini, sehingga industri 
tenun ikat tersebut ditetapkan sebagai produk unggulan oleh Pemerintah 
Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya-upaya 
pengusaha tenun ikat dalam mempertahankan usahanya agar dapat berkembang 
dan mampu bersaing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang 
membahas tentang upaya-upaya dan strategi yang dilakukan oleh para pengusaha 
tenun ikat yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi untuk mempertahankan 
dan memperluas usaha tenun ikat di tengah persaingan yang cukup ketat dengan 
para pengusaha di sentra industri kecil lainnya. Hasil dari penelitian ini bahwa 
strategi adaptasi pengusaha tenun ikat terbentuk karena mereka menghadapi 
kerasnya persaingan yang ketat dan hambatan yang seringkali menekan kehidupan 
mereka untuk dapat bekerja sesuai dengan kreativitas mereka. Simpulan dari 
penelitian ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi. Strategi pengadaan modal yaitu menggunakan uang dan tabungan 
sendiri, melakukan pinjaman uang di kerabat dan bank BRI atau Bank Mandiri, 
dan cara menerima Down Prepayments. Strategi pengadaan bahan baku yaitu 
dengan menjalin hubungan dengan para pedagang bahan baku yang dilakukan 
secara personal, meminjam bahan baku berupa pewarna dan benang khusus tenun 
ikat kepada teman atau kerabat, pemesan tersebut wajib menyediakan seperempat 
dari jumlah bahan baku berupa benang dan pewarna. Strategi memperoleh  tenaga 
kerja dengan menghubungi penenun ke Desa-Desa lain, memberikan pekerjaan 
kepada para pekerja dengan sistem borongan, dan strategi memasarkan hasil tenun 
ikat yaitu distribusi mandiri, distribusi ke pedagang, ditribusi ke kontrak. Upaya-
upaya tersebut merupakan strategi adaptasi yang dilakukan agar dapat bertahan 
hidup dan mengembangkan usaha tenun ikat di tengah persaingan. 
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