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SARI 
 

Choirudin, Muhamad. 2010. Kerajinan Logam Kuningan UD. Duta 
Kharisma Sanjaya Bedono Kabupaten Semarang, Skripsi: Diajukan untuk Meraih 
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Triyanto, MA dan Pembimbing II: Drs. 
Onang Murtiyoso,M.Sn. 

 
Kata kunci : Proses, Seni Kerajinan, Logam Kuningan, Nilai Estetis. 
 

Secara umum barang-barang seni yang dihasilkan perajin sangat banyak 
macamnya. Salah satu barang seni yang dihasilkan perajin ahli di kalangan 
masyarakat adalah seni kerajinan. Seni kerajinan yang terdapat di Bedono adalah 
seni kerajinan logam kuningan. Salah satu unit produksi kerajinan logam 
kuningan yang terdapat di Bedono adalah UD. ”Duta Kharisma Sanjaya”. Alasan 
diadakan penelitian, berdasarkan pengamatan sementara yang menunjukkan: (1) 
Pemasaran produk kerajianan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” 
mampu menembus pasar nasional dalam kurun waktu lima tahun, (2) UD. ”Duta 
Kharisma Sanjaya” merupakan unit usaha kerajinan logam kuningan yang sedang 
berkembang. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 
proses produksi kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” di 
Bedono Kabupaten Semarang, (2) Bagaimanakah produk kerajinan logam 
kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” di Bedono Kabupaten Semarang, jika 
dikaji dari aspek bentuk, unsur visual, dan prinsip-prinsip estetisnya, (3) Faktor 
pendukung dan penghambat yang dihadapi perajin dalam mengembangkan karya 
dan proses produksi kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” 
Bedono Kabupaten Semarang. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji 
ketiga masalah tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif 
melalui langkah-langkah reduksi, penyajian data, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk kerajinan logam kuningan 
UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” berupa relief logam kuningan. Teknik finishing 
logam kuningan yang digunakan adalah finishing teknik glow (menampilkan 
warna asli bahan) dan finishing teknik finishing airbrush yaitu penambahan warna 
yang dihasilkan dari cat. Perwujudan dari kedua proses finishing tersebut 
ditampilkan dalam tiga tema. Adapun ketiga tema tersebut meliputi: (1) kaligrafi 
(khat) yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur’an, (2) alam (hewan, tumbuhan, 
manusia, dan lain sebagainya), (3) campuran dari keduanya. Secara keseluruhan 
karya-karya yang dihasilkan UD. Duta Kharisma Sanjaya telah menampilkan 
adanya penggunaan kaidah-kaidah estetis dengan menghasilkan produk kerajinan 
logam kuningan yang bernilai estetis. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran sebagai berikut. 
Pertama pemilik usaha agar meningkatkan promosi melalui pameran-pameran dan 
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expo yang diadakan di berbagai daerah,  kedua perajin kerajinan logam kuningan 
agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan membaca buku atau 
artikel-artikel yang berkaitan dengan kerajinan logam kuningan, sehingga dapat 
menambah wawasan bagi perajin terkait dengan pengembangan kerajinan logam 
kuningan, ketiga pada proses pemasangan pigura, UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” 
agar menggunakan kaca transparan jenis dof (tidak mengkilap). Dengan 
menggunakan kaca jenis dof, karya yang dikemas tidak memberikan efek bias 
atau pantulan, keempat pemerintah Desa Bedono, KESBANG POL dan LINMAS, 
maupun Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menjalin kerja sama terkait dalam 
peningkatan sumber daya manusia yang berkenaan dengan kerajinan logam 
kuningan.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbagai permasalahan yang menjadi tantangan dalam hidup telah 

dihadapkan pada manusia sejak lahir. Permasalahan tersebut dapat berasal dari 

diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar tempat tinggal, yang mencakupi 

lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Tetapi, sesulit apapun permasalahan 

yang dihadapi oleh setiap manusia tentu saja  ada jalan keluarnya, sehinga 

permasalahan tersebut  dapat diatasi. Dengan berbekal akal dan pikiran yang 

dimiliki, manusia dapat memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi dan 

dapat membuahkan suatu hasil yang bermanfaat bagi dirinya sendiri serta 

membawanya ke arah tingkat kemajuan yang lebih tinggi (Bastomi, 1986:1).   

Tingkat kemajuan manusia ditandai dengan semakin kompleksnya 

kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahir maupun batin. Semakin terpenuhinya 

kebutuhan lahir, maka kebutuhan batin akan semakin tinggi. Maslow (dalam 

Darsono 2000:101-102) berpendapat bahwa manusia mempunyai tujuh tingkat 

kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan jasmani (makan, minum, 

dan sebagainya). Setelah kebutuhan ini terpenuhi, barulah manusia memikirkan 

kebutuhan di atasnya, yaitu kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk memiliki dan 

dicintai, kemudian menyusul kebutuhan harga diri (kebutuhan ingin dihormati dan 

dipercaya). Setelah kebutuhan tersebut dapat terpenuhi manusia mulai 
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mengarahkan ke tingkat kebutuhan untuk aktualisasi diri (keinginan untuk 

mengembangkan diri). Kemudian tumbuhlah kebutuhan untuk mengetahui dan 

mengerti, yang terakhir adalah kebutuhan estetis, yaitu kebutuhan akan keindahan, 

keteraturan dan sebagainya.  

Oleh karena itu, kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh manusia 

berbeda macam dan ragamnya, baik kualitas dan kuantitasnya maupun bentuk dan 

jenisnya, yang didasari oleh pengalaman dan perhatian yang berbeda antara satu 

individu dengan individu lainnya, walaupun masih dalam satu kelompok 

masyarakat. Tantangan-tantangan yang dihadapi secara individual ini telah 

mendorong manusia untuk melakukan antisipasi; suatu proses dalam kognisi 

seseorang untuk mempersiapkan, merumuskan, dan mencapai alternatif dalam 

memecahkan masalah yang dihadapinya itu (Rohidi, 1993:53-54). 

Perbedaan macam dan ragam kebutuhan yang dihadapi oleh manusia dapat 

menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan, sehingga pola berpikir 

manusia semakin meningkat. Namun setiap permasalahan tersebut tentu terdapat 

jalan keluarnya, karena pola berpikir manusia semakin meningkat. Meningkatnya 

pola berpikir manusia dapat menimbulkan adanya suatu perbedaan, selain itu juga 

dapat menimbulkan adanya permasalahan. Sejalan dengan tumbuhnya 

permasalahan yang ada, upaya manusia untuk memecahkan permasalahan 

tersebut, pada hakikatnya manusia memiliki arah pemikiran yang sama tetapi 

tingkat pola berpikir yang dimiliki setiap manusia berbeda. 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mempunyai daya kreasi. 

Tingkat daya kreasi antara individu satu dengan individu yang lain berbeda-beda, 
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sehingga perbedaan tersebut dapat menunjukkan adanya kelebihan dan 

kekurangan setiap individu. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, manusia 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan 

rekreasi. Salah satu contoh kebutuhan rekreasi adalah seni.       

Kebutuhan hidup manusia digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu (1) 

kebutuhan primer atau biologis, yang kemunculannya bersumber pada aspek-

aspek biologis dan orgasme manusia; (2) kebutuhan sekunder atau sosial yang 

mencerminkan manusia sebagai makhluk sosial terwujud sebagai hasil dari usaha-

usaha manusia memenuhi kebutuhan primer yang harus melibatkan orang atau 

sejumlah orang dalam suatu kehidupan sosial; (3) kebutuhan integratif yaitu yang 

mencerminkan manusia sebagai makhluk berfikir, bermoral, dan bercita rasa, 

yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan menjadi suatu sistem 

yang dibenarkan secara moral, dipahami oleh akal pikiran, dan diterima oleh cita 

rasa (Rohidi, 2002:3). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, kebutuhan integratif mencakupi 

kebutuhan manusia akan perasaan keindahan. Perasaan keindahan tersebut dapat 

divisualisasikan melalui berekspresi estetik. Kebutuhan ini muncul secara 

alamiah, dari diri sendiri manusia melalui hasrat atau keinginan untuk melakukan 

sesuatu yang mengarah pada suatu keindahan, yaitu berekspresi estetik.    

Berekspresi estetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang 

tergolong kedalam kebutuhan integratif. Kebutuhan integratif ini muncul karena 

adanya dorongan dalam diri manusia yang secara hakiki senantiasa ingin 

merefleksikan keberadaannya sebagai makhluk yang bermoral, berakal, dan 
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berperasaan. Kebutuhan estetik secara langsung terserap dalam kegiatan-kegiatan 

pemenuhan kebutuhan lainnya, baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, 

kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan integratif lainnya, yang terkait dengan 

perasaan baik dan benar, adil dan tidak adil, serta masuk akal atau tidak masuk 

akal (Rohidi, 2002:5). 

Dalam pemenuhan kebutuhan estetik ini kesenian menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan. Kesenian merupakan sebagian dari seluruh kebutuhan hidup 

manusia. Seni merupakan perimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. 

Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, maupun 

lingkungan masyarakat luas orang tidak dapat melepaskan diri dari seni karena 

seni selalu melekat pada diri setiap orang.       

Perwujudan dari kebutuhan manusia akan perasaan keindahan merupakan 

kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut terjalin di dalam kebutuhan lainnya, 

baik dalam kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ataupun kebutuhan integratif 

lainnya. Kebutuhan manusia akan perasaan keindahan dapat diwujudkan melalui 

seni. Jenis-jenis seni yang dimaksud adalah seni rupa, seni musik, seni tari, seni 

drama dan sebagainya. Berbagai macam jenis seni tersebut berpadu menjadi satu 

kesatuan, yang dapat diterima orang sebagai kebutuhan. Salah satu diantara media 

yang digunakan tersebut ialah seni rupa. Menurut tujuan diciptakannya, hasil seni 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seni bebas (seni murni) yang tidak terikat oleh 

fungsi praktis, dan seni terapan yang mempunyai fungsi praktis untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari - hari (Bastomi, 1986 : 33-34). 
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Seni kerajinan sebagai salah satu cabang seni rupa pada dasarnya 

menampilkan berbagai kebutuhan praktis (terapan). Seni kerajinan sebagai bagian 

dari seni rupa dalam perkembangannya telah mengalami perubahan. Pada awalnya 

seni kerajinan hanya membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga saja. 

Dewasa ini perkembangan karya kerajinan tidak hanya membuat barang-barang 

untuk kebutuhan rumah tangga saja akan tetapi telah meningkat menjadi 

pembuatan barang yang dapat dikomersilkan dan mempunyai nilai jual yang 

tinggi.  

Semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat dan semakin kompleksnya 

kebutuhan yang diperlukan maka arah komunikasi antar kelompok masyarakat 

semakin deras. Produksi barang-barang kerajinan tangan berkembang di kalangan 

masyarakat luas, akhirnya terjadilah industri dan pemasaran barang-barang 

produksi seni kerajinan tangan. Pada dasarnya produk industri kecil berupa 

barang-barang kerajinan yang dikerjakan dengan tangan atau tenaga manusia, dan 

apabila pekerjaan tersebut dilakukan dengan pertolongan mesin atau alat maka 

alat tersebut adalah alat yang sederhana dan berfungsi sebagai alat bantu. Barang-

barang kerajinan itu disebut barang-barang seni sebab merupakan pakaryan para 

ahli di kalangan masyarakat yang mengkhususkan diri sebagai kriyawan atau 

perajin (Bastomi, 1981:2). 

Secara umum barang-barang seni yang dihasilkan oleh para kriyawan atau 

perajin sangat banyak macamnya. Salah satu barang seni yang dihasilkan oleh 

para kriyawan atau perajin ahli di kalangan masyarakat adalah seni kerajinan. Seni 

kerajinan yang terdapat di Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang adalah 



6 

 

seni kerajinan logam kuningan. Adapun seni kerajinan logam kuningan yang 

terdapat di Bedono ada beberapa unit produksi. Salah satu unit produksi dari seni 

kerajinan logam kuningan yang terdapat di Bedono adalah seni kerajinan logam 

kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya”. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengadakan dan 

melaksanakan penelitian mengenai kajian proses produksi, bentuk produk, dan 

faktor pendukung maupun penghambat yang dihadapi oleh perajin dalam 

mengembangkan karya dan proses produksi kerajianan logam kuningan UD. 

”Duta Kharisma Sanjaya” Bedono Kabupaten Semarang jika dikaji dari aspek 

bentuk, unsur visual, prinsip-prinsip estetisnya, yang sangat berbeda dengan unit 

produksi kerajinan logam kuningan lainnya. Selain berdasarkan uraian di atas 

alasan diadakan penelitian ini, juga didasarkan atas hasil pengamatan sementara 

yang menunjukkan bahwa: 1. Pemasaran hasil produksi kerajianan logam 

kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” yang mampu menembus pasar nasional 

dalam kurun waktu lebih kurang lima tahun, 2. UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” 

merupakan unit usaha kerajinan logam kuningan yang sedang berkembang, baik 

produk yang dihasilkan maupun pemasarannya.  

Seni kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” merupakan 

salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri logam kuningan. Kerajinan 

logam kuningan karya UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” terus berkembang dengan 

baik di dalam negeri melalui penerimaan pesanan maupun pameran khusus. 

Perkembangan tersebut bahkan memberi manfaat bagi masyarakat Bedono dan 
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sekitarnya. Manfaat dari perkembangan kerajinan logam kuningan tersebut dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Bedono.  

Salah satu manfaat tersebut adalah membuka lahan kerja bagi masyarakat 

(perajin) di Bedono dan sekitarnya. Manfaat tersebut dapat mengurangi tingkat 

pengangguran masyarakat Desa Bedono dan sekitarnya. Proses produksi kerajinan 

logam kuningan dapat berjalan dengan lancar apabila tercipta suasana yang 

harmonis antar perajin dan semua pihak terkait dalam proses produksi. Untuk 

menciptakan suasana yang harmonis tersebut, dibutuhkan kerja sama yang baik. 

Kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya”, dalam proses 

produksi menggunakan lembaran logam kuningan sebagai bahan utama. Dalam 

proses produksi, pemilik usaha menyediakan peralatan sederhana yang dibutuhkan 

perajin ketika proses produksi kerajinan logam kuningan berlangsung. 

Ketersediaan peralatan sederhana tersebut, dapat mendukung proses produksi 

kerajinan logam kuningan dan mempermudah perajin dalam mengerjakan 

kerajinan logam kuningan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses produksi kerajinan logam kuningan UD. ”Duta 

Kharisma Sanjaya” Bedono Kabupaten Semarang. 



8 

 

2. Bagaimanakah produk kerajinan logam kuningan UD. “Duta Kharisma 

Sanjaya” Bedono Kabupaten Semarang, jika dikaji dari aspek bentuk, unsur 

visual, dan prinsip-prinsip estetisnya. 

3. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi perajin dalam 

mengembangkan karya dan proses produksi kerajinan logam kuningan UD. 

”Duta Kharisma Sanjaya” Bedono Kabupaten Semarang.  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses produksi kerajinan logam 

kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” di Bedono Kabupaten Semarang.  

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis produk kerajinan 

logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” di Bedono Kabupaten 

Semarang, jika dikaji dari aspek: bentuk, unsur visual, dan prinsip-prinsip 

estetisnya.  

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 

yang dihadapi perajin dalam mengembangkan karya dan proses produksi 

kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” di Bedono 

Kabupaten Semarang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 
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1. Mahasiswa seni rupa, penelitian ini sebagai bahan informasi bagi penelitian 

lebih lanjut tentang kerajinan kuningan. 

2. Bagi masyarakat pada umumnya, sebagai sumber informasi tentang 

keberadaan seni kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” di 

Bedono Kabupaten Semarang.  

3. Bagi instansi terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai 

masukan untuk pengembangan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat 

umum tentang hasil karya kerajinan. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi skripsi, 

berikut ini dikemukakan garis besar atau sistematika skripsi. Skripsi ini terdiri dari 

tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir; terbagi lagi 

menjadi lima bab. Secara lebih rinci sistematika skripsi dipaparkan sebagai 

berikut : 

Bagian awal, yang terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, prakata, halaman sari, daftar isi, daftar gambar / 

foto, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Bagian pokok terdiri dari : 

BAB I. Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. 
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BAB II.  Landasan Teori, dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang 

digunakan sebagai dasar pembahasan, yang mencakupi: A.Pengertian 

Seni dan Fungsinya, B.Seni Rupa dan Cakupannya: 1.Pengertian Seni 

Rupa, 2.Lingkup Seni Rupa, 3.Pengertian Seni Kerajinan, C. Media 

Kerajinan Logam Kuningan: 1.Bahan Kerajinan Logam Kuningan, 

2.Peralatan Pembuatan Kerajinan Logam Kuningan, 3.Teknik Berkarya 

(Pembuatan Kerajinan Logam Kuningan), D.Nilai-nilai Estetis Karya 

Kerajinan: 1.Nilai Estetis, 2.Unsur-unsur Visual dan Prinsip Desain: 

a.Unsur-unsur Visual, b.Prinsip-prinsip Desain. 

BAB III. Metode Penelitian, bagian ini berisi penjelasan tentang pendekatan 

penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan, ditempuh melalui proses reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang: hasil 

penelitian yang datanya sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun 

berupa laporan analisis. 

BAB  V.  Penutup, dalam bab ini berisi simpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Pengertian Seni dan Fungsinya 

Dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari atau tidak disadari manusia 

tidak dapat lepas dari seni. Sebagaimana pendapat Bastomi (1990:1) bahwa seni 

melekat hampir pada seluruh aspek kehidupan manusia. Baik di lingkungan 

keluarga maupun di lingkungan masyarakat luas, orang tidak dapat melepaskan 

diri dari seni, seperti seni rupa, seni musik, seni sastra dan seni-seni yang lain 

telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. 

Seni dalam bahasa Inggris disebut art berasal dari bahasa Latin disebut ars 

atau dalam bahasa Yunani disebut techne yang berarti keahlian yang 

dimanfaatkan guna mencapai tujuan tertentu, baik yang estetis maupun yang 

praktis (Rondhi, 2002: 5). 

Secara sederhana Herbert Read (dalam Setyoatmojo 1988:27) 

mendefinisikan seni sebagai usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang 

menyenangkan. Seni dinyatakan pula sebagai kegiatan manusia untuk 

menciptakan sesuatu yang indah, baik atau menyenangkan; yang hasil dari 

kegiatan tersebut disebut karya seni (Mulyadi, 1992:5). 

Menurut Susanto (2002:101) seni diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dilakukan bukan atas dorongan pokoknya, melainkan apa saja yang dilakukan 

semata-mata karena kehendak kemewahan, kenikmatan atau kebutuhan spiritual. 
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Seperti kursi, pakaian dan sejenisnya yang mengutamakan tujuan pokoknya, 

merupakan bagian dari seni terap. Namun apabila barang-barang tersebut 

dilengkapi dengan usaha lain yang tidak memiliki fungsi selain menghias, maka 

jadilah barang tersebut menjadi barang seni. Sejalan dengan permasalahan 

tersebut, selain kebutuhan pokok, faktor kenikmatan juga dikerjakan. Demikian 

pula Talstoy (dalam Mulyadi, 1992:3) mengatakan bahwa seni adalah kegiatan 

manusia yang dilakukan manusia secara sadar dengan perantaraan tanda-tanda 

lahiriah tertentu untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang telah dihayatinya 

kepada orang lain. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seni merupakan segala sesuatu 

yang dilakukan semata-mata karena kehendak kemewahan, kenikmatan atau 

kebutuhan spiritual dan bukan atas dorongan pokoknya.  

Secara umum seni digolongkan dalam dua jenis, yaitu seni murni (fine art) 

dan seni terapan (applied art) atau seni guna (useful art). Seni murni tidak 

memiliki nilai fungsi dan guna, melainkan untuk kepentingan keindahan semata. 

Seni terapan  memiliki nilai fungsi dan guna yang dapat dipakai dalam kehidupan 

sehari-hari (Soedarso, 1976:11).  

Seni mengandung empat fungsi, yaitu: (1) fungsi spiritual, (2) fungsi 

kesenangan (indonistik), (3) fungsi edukatif atau pendidikan, (4) fungsi 

komunikatif atau tata hubungan. Dengan fungsi-fungsi yang lebih lengkap, seni 

dapat menjadi perlengkapan manusia yang bersifat abadi (immoral) dan semesta 

(universal) (The Liang Gie dalam Mudiono, 2008:6-7). 
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B. Seni Rupa dan Cakupannya 

1. Pengertian Seni Rupa 

Seni rupa adalah seni yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan, 

yang unsur-unsurnya meliputi garis, warna, tekstur, volume, dan ruang 

(Yudoseputro, 1993:88). 

Menurut Rondhi (2002:13) menyatakan bahwa seni rupa adalah sebuah 

konsep atau salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur 

rupa yaitu: bidang, garis, ruang, warna, dan tekstur yang tersusun dalam 

sebuah pola tertentu. Bentuk keseluruhan karya seni rupa terdiri dari unsur-

unsur yang tersusun menjadi satu dalam sebuah struktur atau komposisi yang 

bermakna. Unsur-unsur rupa tersebut bukan sekedar kumpulan atau akumulasi 

dari bagian-bagian yang tidak bermakna, tetapi merupakan sebuah susunan 

yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu.     

2. Lingkup Seni Rupa 

Seni rupa tidak terbatas pada pengertian indah atau disebut seni murni 

(fine art) yaitu kegiatan seni dengan tujuan utama untuk menghasilkan dan 

membuat benda-benda dengan kepentingan estetis semata, tetapi juga dalam 

kegiatan seni yang menghasilkan benda-benda terapan (applied art). Menurut 

Rondhi (2002:14) bahwa seni rupa jika dilihat dari segi fungsinya dibagi atas 

seni murni (fine art) dan seni terapan (applied art). Seni murni adalah karya 

seni rupa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan artistik semata, contoh: 

lukisan, karya patung, dan sebagainya. Seni terapan adalah karya seni yang 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis, antara lain: arsitektur, perabot 

(furniture), dan lain sebagainya. 
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Karya seni rupa termasuk jenis produk kesenian yang memiliki 

bermacam-macam bentuk karya, baik berupa karya dua dimensi maupun karya 

tiga dimensi. Udanarto (1990:3) mengungkapkan bahwa seni rupa adalah 

bentuk ungkapan yang dicurahkan seniman melalui media rupa (visual) 

dengan dua atau tiga dimensi. 

Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang dapat dipandang 

dari satu arah saja, perwujudannya dapat berbentuk garis, warna, bidang, 

tekstur, value atau dua ukuran panjang dan lebar. Sedangkan karya seni rupa 

tiga dimensi adalah karya seni rupa yang dapat dilihat dari segala arah yang 

berwujud garis, warna, dan volume.       

3. Pengertian Seni Kerajinan      

Menurut Soedarso (2002:1) seni murni adalah ekspresif dan 

komunikatif, sedangkan seni kerajinan lebih berorientasi pada kegunaan dalam 

kehidupan manusia sehari-hari yang diiringi dengan teknik yang tinggi. Semua 

hasil-hasil  seni kerajinan terlahir karena desakan kebutuhan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seni kerajinan 

lebih mengutamakan kegunaan dalam kehidupan manusia sehari-hari, dengan 

menghasilkan berbagai benda perabot dan benda-benda hiasan artistik. 

Bastomi (1992/1993:6-7) menjelaskan bahwa seni kerajinan adalah barang-

barang indah yang dibuat dengan tangan, bahan diperoleh dari alam yang 

mempunyai kemungkinan dapat dikembangkan lebih baik mengenai jumlah 

produksi maupun seninya. 

Berkenaan dengan hal tersebut karya kerajinan dipahami sebagai suatu 

karya yang dikerjakan dengan menggunakan alat-alat sederhana, yang 

mengandalkan kecekatan tangan, dengan dasar industri rumah tangga, dan 
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secara fungsional memiliki kegunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

dan kepentingan ekonomi/umumnya keluarga (Rohidi 2002:7). 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa seni kerajinan adalah 

sebuah karya yang dikerjakan dengan kemampuan kecekatan tangan, yang 

dibantu dengan peralatan sederhana, secara fungsional memiliki kegunaan 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kepentingan ekonomi keluarga. Dewasa 

ini seni kerajinan tidak sebatas sebagai benda yang memiliki nilai kegunaan 

pemenuhan kebutuhan dan kepentingan keluarga yang diambil nilai pakainya 

saja, akan tetapi sebuah karya kerajinan telah mempertimbangkan nilai 

estetisnya. 

Pada saat ini seni kerajinan tidak lagi sebagai perlengkapan kebutuhan 

rumah tangga saja atau diambil nilai pakainya saja, akan tetapi karya kerajinan 

juga telah mempertimbangkan nilai estetisnya. Keduanya sangat berperan 

dalam usaha mengembangkan kualitas dan mutu kerajinan. Dengan demikian 

karya seni kerajinan merupakan karya seni yang mempunyai nilai praktis dan 

nilai estetis (Aprilia 1991:53). 

Dalam kehidupan masyarakat telah berkembang berbagai jenis karya 

kerajinan. Selanjutnya Bastomi (1986:39) membedakan hasil kerajinan 

berdasarkan bahan bakunya antara lain ada yang disebut seni kerajinan kayu, 

tanah liat, logam, dan sebagainya. Berdasarkan teknik penggarapannya antara 

lain ada yang disebut seni kerajinan tempelan (aplikasi), seni kerajinan 

konstruksi, seni kerajinan ukir dan sebagainya. Berdasarkan alat yang 

digunakan antara lain adalah pahatan, cetak, dan sebagainya. Berdasarkan 

tujuannya antara lain ada yang disebut seni kerajinan terapan dan seni 

kerajinan hiasan. 
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C. Media Kerajinan Logam Kuningan 

Media berasal dari kata medium yang artinya di tengah. Medium 

merupakan sarana yang dipergunakan untuk menunjang terbentuknya sebuah 

karya seni. Medium seni berupa sesuatu yang nyata, dalam karya kerajinan 

logam kuningan, medium yang digunakan antara lain logam kuningan, 

tripleks, pensip, kompresor, spet, dan lain sebagainya. Adapun teknik yang 

dipergunakan dalam proses produksi kerajinan logam kuningan, dapat 

diartikan sebagai medium.  

Secara lebih jelas, Media kerajinan logam kuningan dipaparkan 

sebagai berikut : 

1. Bahan Kerajinan Logam Kuningan 

Pada proses pembuatan seni kerajinan selalu terkait dengan hal-hal 

yang berhubungan dengan perajin, bahan, peralatan yang digunakan, proses, 

dan hasil kerajinan. Bahan mempunyai peranan penting dalam menentukan 

hasil seni kerajinan. Jenis-jenis seni kerajinan sangat bervariatif, ditinjau dari 

segi media yang digunakan, antara lain kayu, logam, kulit, rotan, pandan, 

bambu, dan lain-lain. 

Bahan pembuatan kerajinan logam kuningan UD. “Duta Kharisma 

Sanjaya” meliputi:   

 

a. Bahan Utama 

Bahan utama pembuatan kerajinan adalah lembaran logam kuningan. 

Lembaran logam kuningan didatangkan dari luar daerah, yaitu Surabaya dan 

Mojokerto. (Lihat gambar 1). 
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Gambar 1. Bahan utama: lembaran logam kuningan 

Sejalan dengan pengertian logam, Sunaryo dan Bandono (1979:3) 

memberikan pengertian mengenai logam sebagai barang galian seperti emas, 

perak, besi, perunggu, kuningan, alumunium, timah, nikel, platina, seng, baja, 

dan sebagainya.  

Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat dapat ditempa 

atau diubah bentuk, penghantar panas dan listrik, keras (tahan terhadap 

goresan), kenyal (tahan patah bila dibentang), kuat (tahan terhadap benturan), 

liat (dapat ditarik), dan titik lebur tinggi (Rohyana dalam Maftuchin, 2003:13). 

Berdasarkan uraian di atas logam adalah barang galian (emas, 

tembaga, nikel, dan lain sebagainya) berbentuk mineral yang tidak tembus 

pandang dan mempunyai sifat-sifat dapat ditempa, sebagai penghantar panas 

dan listrik yang baik, keras, kenyal, kuat, liat, dan mempunyai titik lebur 

tinggi. 

Menurut Culsum dan Windi (2006:404) kuningan diartikan sebagai 

campuran logam tembaga (Cu) dan seng (Zn), sifatnya tidak tembus pandang, 

dapat menjadi penghantar panas dan listrik, dan liat atau dapat ditarik.  

Kuningan adalah paduan logam tembaga dengan logam lain 

menggunakan perbandingan tertentu untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu 
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supaya dapat dipergunakan untuk keperluan yang berbeda. Pada dasarnya 

logam yang digunakan sebagai campuran adalah seng (Zn) sebanayak 10 – 50 

% selain unsur tembaga. Sifat kuningan adalah berwarna kekuning-kuningan 

lebih keras dari tembaga, dapat dituang atau dicetak (Syarifudin dalam Ema F, 

2008:14).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa logam kuningan 

adalah campuran logam, yang terdiri atas tembaga (Cu) dan seng (Zn), dan 

mempunyai sifat-sifat dapat ditempa, sebagai penghantar panas dan listrik, 

keras (tahan terhadap goresan), kenyal (tahan patah bila dibentang), kuat 

(tahan terhadap benturan), liat (dapat ditarik, dan mempunyai titik lebur tinggi.  

 

b. Bahan Pendukung 

Bahan pendukung yang digunakan dalam proses produksi sebagai 

berikut: 

1). Bensin 

Bensin adalah bahan bakar minyak jenis premium, yang digunakan 

sebagai bahan bakar kendaraan. Pada umumnya masyarakat menyebut bahan 

bakar minyak (premium) dengan sebutan bensin. Bensin, selain berfungsi 

sebagai pelicin dalam proses menggambar (pengemalan logam kuningan) juga 

dipergunakan untuk pengencer lem adhesive  

2). Malam  

Malam diperoleh dari Semarang dan Yogyakarta. Malam yang 

digunakan dicampur dengan bahan yang lebih keras (gondorukem). 
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Penggunaan malam untuk mengisi bagian belakang logam kuningan yang 

sudah digambar atau dimal, (Sumber: Bapak Bani Nurfiadin). 

 

Gambar 2. Bahan pendukung: malam (dalam wajan) 

3). Tripleks 

Tripleks sebagai lapisan dasar lembaran logam kuningan yang sudah 

digambar (dimal) dan diisi malam. Ukuran tripleks disesuaikan dengan 

lembaran logam kuningan tersebut.  

 

Gambar 3. Bahan pendukung: tripleks 

 

 

 

4). Lem Adhesive (fox atau Qbond)  

Lem adhesive berfungsi untuk merekatkan logam kuningan yang sudah 

digambar atau dimal dan diisi malam pada bidang tripleks. 
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Gambar 4. Bahan pendukung: lem adhesive (Fox dan Qbond) 

 

c. Bahan Finishing Logam Kuningan 

Bahan finishing yang digunakan dalam proses produksi sebagai 

berikut:   

1). Serbuk Kayu (grajen) 

Serbuk kayu (grajen) dipergunakan untuk membersihkan 

permukaan logam kuningan, sebelum di- finishing dengan bahan 

pengkilap (Brasso) dan cat (untuk produk yang diairbrush). 

 

Gambar 5. Bahan finishing: serbuk kayu (grajen) 

 

 

2). Thinner 
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Thinner berfungsi untuk membersihkan sisa grajen yang tertinggal 

pada permukaan logam kuningan yang sudah direkatkan pada bidang 

tripleks, (lihat gambar).  

 

Gambar 6. Bahan finishing: thinner 

3). Vernis, cat, dan bahan pengkilap (Brasso) 

Vernis digunakan untuk melapisi logam kuningan pada tahap akhir 

setelah di- finishing glow dan airbrush. Vernis, selain itu juga berfungfsi 

sebagai bahan finishing pada pengecatan pigura. Cat digunakan untuk 

bahan finishing logam kuningan teknik airbrush dan pengecatan pigura. 

Bahan pengkilap (Brasso), sebagai bahan finishing logam kuningan teknik 

glow. 

 

Gambar 7.  Vernis, cat,  bahan pengkilap (Brasso) 
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d. Bahan Pigura dan Pengemasan 

1). Kayu Bahan Pigura 

Kayu bahan pigura didatangkan dari produksi kayu bahan pigura 

yang berada di Grabag - Magelang. Kayu bahan pigura tersebut berupa 

setengah jadi. Adapun proses pembuatan pigura adalah tahap 

pengamplasan dan pengecatan, (lihat gambar 8).  

 

Gambar 8.Kayu bahan pigura. 

 

Gambar 9. Kayu bahan pigura. 

2). Kaca Transparan 

Kaca transparan, sebagai pelindung bagian depan produk dan 

menjadi perangkat pada pigura. Kaca tersebut disesuaikan dengan ukuran 

produk yang akan dipigura. Ukuran tebal kaca 3mm (milimeter).  

3). Paku dan Isolasi (lakban) 

Paku digunakan untuk memaku (merakit pigura) dan proses 

pengemasan (merakit papan palet). Isolasi atau lakban warna coklat, untuk 
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menutup paku bagian belakang pigira agar terkesan rapi. Selain itu, isolasi 

(lakban) juga digunakan untuk proses pengemasan, penggunaannya pada 

kertas kardus dan plastik. 

4). Kertas Kardus dan Plastik (kemas) 

Kertas kardus dan plastik digunakan untuk mengemas produk 

kerajinan yang sudah jadi. Ukuran kardus kemas bervariasi, disesuaikan 

dengan ukuran pigura setiap produk yang dihasilkan.   

5). Kayu (papan palet)  

Papan palet berfungsi sebagai pengaman produk kerajinan yang 

sudah dikemas dengan kardus dan plastik. Kayu yang digunakan tersebut 

berukuran lebar 7cm, dengan ketebalan 1.5cm, dan panjangnya 

disesuaikan dengan produk kerajinan. 

2. Peralatan Produksi Kerajinan Logam Kuningan 

a. Peralatan Utama 

1).  Pensip (alat gambar atau pengemalan)  

Pensip gambar/mal adalah peralatan gambar/pengemalan pada 

proses produksi kerajinan logam kuningan, (Sumber: Bapak Bani 

Nurfiadin). Pensip gambar dibuat oleh perajin, yaitu dari pen optik VCD 

yang tidak terpakai, pada bagian ujungnya diruncingkan serta dilengkapi 

dengan pegangan terbuat dari kayu. Fungsi dari pensip gambar, yaitu 

sebagai alat untuk mengemal atau mempola. 

Namun jika kesulitan mendapatkan pen optik VCD yang tidak 

terpakai, tentu saja ada alternatif lain. Alternatif bahan yang lain adalah 

paku bahan bangunan, (lihat gambar). 
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Gambar 10. Pensip gambar/mal 

2). Penggaris   

Pada proses penggambaran/pengemalan, penggaris yang digunakan 

adalah penggaris panjang. Ukuran penggaris disesuaikan dengan 

kebutuhan kerja. Penggaris berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan 

manakala terdapat unsur garis lurus.  

 

Gambar 11. Penggaris  

b. Peralatan Pendukung 

1). Kertas Kalkir, Pensil, Penghapus, Tinta Warna/ Pigment Ink Hitam 

(Snowman Drawing Pen), Cutter 

Kertas kalkir, sebagai media untuk membuat sket gambar. Pensil 

yang digunakan yaitu pensil H dan pensil B, digunakan untuk membuata 

sket gambar. Penghapus, digunakan untuk menghapus kesalahan sket 

gambar yang dikerjakan dengan menggunakan pensil. Tinta warna 

(pigment ink) hitam (snowman drawing pen), digunakan untuk 
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memperjelas sket gambar yang telah dikerjakan dengan pensil dengan 

ukuran sesuai dengan kebutuhan. Cutter, digunakan untuk memotong 

tripleks (Alas/dasar logam kuningan).  

 

Gambar 12. Kertas kalkir, pensil, penghapus, pigment ink hitam 

2). Wajan, Kompor Minyak Tanah, Canting, Pisau Sodok 

Pada proses isi malam, wajan berfungsi sebagai wadah malam, 

untuk dilebur dengan menggunakan api sedang yang dihasilkan dari 

kompor minyak tanah. Canting, sebagai alat tuang malam pada bagian 

tertentu dari logam kuningan yang telah digambar/dimal. Pisau sodok 

dibuat dari kayu berukuran panjang 25cm x lebar 5,5cm x tinggi/tebal 2cm 

dan panjang 21cm x lebar 3,5cm x tinggi/tebal 2cm. Penggunaan pisau 

sodok untuk meratakan malam yang telah dituang tersebut, adapun 

prosesnya setelah malam dingin, (Sumber: Bapak Bani Nurfiadin).  

 

Gambar 13. Wajan, canting, kompor minyak tanah. 
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Gambar 14. Pisau sodok. 

 

3). Kuas dan Kain Lap 

Dalam proses pengeleman, kuas ukuran 2” digunakan untuk 

meratakan lem pada permukaan belakang logam kuningan yang akan 

direkatkan pada permukaan tripleks.  

Kain lap dibentuk bulat menyerupai bola, digunakan sebagai alat 

gosok pada proses pengeleman. Tujuan menggosok permukaan logam 

kuningan tersebut dimaksudkan untuk meratakan lem.  

 

Gambar 15. Kain lap. 

 

4). Kayu Sodok dan Sungu Kebo 

Kayu sodok dibuat berbentuk balok, ukuran panjang 20 cm, lebar 2 

cm, dengan ketebalan 1 cm, pada bagian ujung dibuat pipih, dan 
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pengaman dari kain pada bagian pangkal sepanjang 10 cm sebagai 

pegangan tangan. (Sumber: Bapak Maridi).  

Pada sungu kebo, posisi kain pengaman tangan berada disebelah 

tengah. Kedua ujungnya dapat digunakan untuk proses sodok. Bentuk 

kedua ujung sungu kebo bebeda dengan kayu sodok, tetapi memiliki fungsi 

kerja yang sama. Fungsi kerja kayu sodok dan sungu kebo, sebagai alat 

bantu untuk merekatkan lem. (Sumber: Bapak Maridi).  

 

Gambar 16. Kayu sodok dan sungu kebo  

5). Pensip Ketok, Pukul Kayu, Kaleng Cat, dan Papan 

Pensip ketok adalah peralatan gambar/pengemalan pada proses 

produksi kerajinan logam kuningan, (Sumber Bapak Maridi). Pensip ketok 

dibuat dari pen optik VCD yang sudah tidak terpakai, bagian ujungnya 

tidak diubah karena berbentuk tumpul, dan dilengkapi dengan pegangan 

terbuat dari kayu. Ujung pensip ketok berbentuk tumpul, sedangkan pensip 

gambar/mal runcing. Fungsi pensip ketok untuk membuat tinggi rendah 

lembaran logam kuningan pada background subject matter gambar, 

dengan menggunakan teknik pointilis (titik-titik). 
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Gambar 17. Pensip ketok dan pukul kayu 

Kaleng cat ukuran 1kg yang diisi dengan campuran semen dan 

pasir (cor), dan papan berukuran panjang dan lebar ±10 x 30 cm dengan 

ketinggian ±2,5cm. Fungsi papan yaitu sebagai alas untuk meninggikan 

(ganjel) pada salah satu sisi lembaran logam kuningan yang sedang 

diketok, kaleng cat yang berisi cor digunakan sebagai pemberat atau beban 

di atas lembaran logam kuningan dan diletakkan sesuai dengan posisi yang 

dibutuhkan (nyaman), dan tidak bergeser saat pengetokan.  

 

Gambar 18. Kaleng cat berisi cor dan papan 

 

c. Peralatan Finishing Logam Kuningan 

1). Kaleng Thinner, Sarung Tangan, Spon atau Busa, Sikat, Kuas, Skrap 

Kayu, Kain Lap 

Kaleng thinner ukuran 5 liter yang tidak terpakai, dimanfaatkan sebagai 

tempat (wadah) grajen. Sarung tangan, sebagai pelindung tangan. Spon atau 

busa, berukuran 15cm x 15cm, tebal 4cm, untuk menggosok logam kuningan 
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yang telah dioles dengan bahan pengkilap (brasso). Sikat, untuk menyikat 

grajen (pembersihan) lembaran logam kuningan pada fiishing teknik glow. 

Kuas berfungsi untuk membersihkan sisa grajen. Peralatan dalam proses 

finishing glow yang tidak kalah penting, yaitu skrap kayu. Meskipun 

penggunaan skrap kayu hanya untuk meratakan grajen, tetapi perajin terbiasa 

memanfaatkan media yang telah disediakan. Kain lap digunakan untuk 

menggosok lembaran logam kuningan yang diolesi dengan bahan pengkilap 

(brasso). 

 

Gambar 19. Kaleng thinner, sarung tangan, spon, sikat, kuas, 

skrap kayu, kain lap 

2). Kompresor, Spet, dan Rak Kayu 

Kompresor dan spet berfungsi untuk menyemprotkan cat dan 

bahan pelapis berupa vernis atau clear dalam proses finishing logam 

kuningan teknik airbrush supaya hasilnya rata. Rak terbuat dari kayu, 

sebagai tempat menaruh botol (wadah) cat. 
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Gambar 20. Kompresor 

 

Gambar 21. Spet 

 

Gambar 22. Rak kayu 

 

d. Peralatan Pembuatan Pigura dan Pengemasan 

1).  Amplas, Masker, dan Sarung Tangan 

Amplas, digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu bahan 

pigura, sedangkan masker sebagai pelindung hidung dan mulut, dan 

sarung tangan untuk pelindung tangan. 

2). Kompresor dan Spet  
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Kompresor dan spet berfungsi untuk menyemprotkan cat, dan 

bahan pelapis berupa vernis atau clear dalam proses finishing pigura 

supaya hasilnya rata. 

3). Gergaji, Pukul Besi, Tang, Gunting Dan Cutter  

Gergaji potong, digunakan memotong kayu (papan palet), Pukul 

besi, digunakan untuk memukul paku pada perakitan pigura dan 

pengemasan. Tang digunakan untuk mencabut paku, sedangkan gunting 

dan pisau cutter digunakan untuk memotong isolasi (lakban) dan kardus 

pada proses perakitan pigura dan pengemasan produk kerajinan logam 

kuningan. 

 

Gambar 23. Gergaji, pukul besi, tang, gunting, dan pisau cutter. 

3. Teknik Berkarya (Produksi Kerajinan Logam Kuningan) 

Langkah-langkah pembuatan kerajinan logam kuningan sebagai 

berikut:  

a Membuat Sket Gambar 

Membuat sket gambar merupakan langkah awal membuat kerajinan 

logam kuningan. Peralatan yang dibutuhkan antara lain pensil 2B, penghapus, 

penggaris, dan pigment ink/tinta warna hitam (pen gambar).   
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b Penggambaran/Pengemalan  

Menurut penjelasan Aris (staf pengawas produksi) Proses gambar 

(pengemalan) adalah membuat pola pada permukaan atas lembaran logam 

kuningan sesuai dengan sket gambar, dengan cara menyodet (menggores 

dengan memberi tekanan) menggunakan pensip. (Lihat gambar 24).   

 

Gambar 24. Proses penggambaran (pengemalan). 

 

 

Gambar 25. Hasil proses penggambaran (pengemalan) 

c Mengisi Malam 

Mengisi malam, langkah ini dikerjakan setelah proses pengemalan. 

Proses isi malam, yaitu menutup bagian tertentu yang permukaannya 

menonjol (timbul), (Sumber: Aris, staf pengawas produksi). Langkah pertama 

memanaskan malam di atas api sedang pada kompor minyak tanah agar encer. 
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Kedua proses pengisian malam, mengambil malam menggunakan canting dan 

dituang pada bagian tertentu. Setelah malam dingin, ratakan permukaannya 

menggunakan pisau sodok sampai rata. (Lihat gambar 26, 27, dan 28). 

 

Gambar 26. Proses Isi malam 

 

     

 Gambar 27. Proses pemerataan Isi malam.  Gambar 28. Hasil proses Isi malam. 

d Pengeleman  

Pengeleman adalah proses perekatan antara lembaran logam kuningan 

dengan tripleks. Pada tahapan ini, proses pertama menuangkan lem pada 

permukaan lembaran logam kuningan yang sudah diproses tersebut, meratakan 

dengan kuas berukuran 2” (inch), merekatkannya di atas permukaan tripleks. 

Setelah lembaran logam kuningan ditempel pada tripleks, langkah berikutnya 
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menggosok permukaan bagian atas menggunakan kain. (Lihat gambar 

berikut). 

 
Gambar 29. Proses pengeleman (menuang lem pada logam kuningan). 

 

 

Gambar 30. Proses pengeleman (meratakan lem dengan kuas). 

 

 

 

Gambar 31. Proses pengeleman (penempelan karya pada tripleks). 
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Gambar 32. Proses pengeleman (menggosok menggunakan kain). 

e Menyodok (sodok) 

Menurut Aris (staf pengawas produksi), menyodok merupakan langkah 

lanjutan dari proses pengeleman, yaitu menggosok dan menekan permukaan 

logam kuningan secara perlahan dan hati-hati, sehingga pengeleman merekat 

sempurna sesuai bentuknya. Alat bantu yang digunakan adalah kayu sodok 

dan sungu kebo.  

 

Gambar 33. Proses sodok. 

f Ketok (tok) 

Ketok (tok) adalah membuat tinggi rendah pada permukaan logam 

kuningan, penekanannya pada background subject matter dengan 

menggunakan pensip ketok. Tekniknya, tangan kiri memegang pensip dengan 

posisi tegak, berikan tekanan dengan pukul kayu, tetapi tidak sampai 

berlubang, (Sumber: Aris, staf pengawas produksi).  
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Gambar 34. Proses ketok. 

 

 

  

Gambar 35. Proses ketok. 

 

 

 

Gambar 36. Hasil proses ketok. 
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g Penyortiran Produk yang Sudah Diketok 

Menyortir produk yang sudah diketok merupakan tahap pemilihan 

produk yang diklasifikasikan layak difinishing maupun tidak layak, sehingga 

kualitas produk yang dihasilkan terjamin mutunya. (Lihat gambar 37). 

 

Gambar 37. Proses penyortiran produk yang sudah diketok 

h Finishing Teknik Glow  

Menurut Bapak Maridi, finishing teknik glow pada dasarnya lebih 

menonjolkan warna emas, yang dihasilkan dari warna asli bahan yang 

digunakan, yaitu logam kuningan. Langkah finishing teknik glow, pertama 

bersihkan logam kuningan dengan menggosoknya menggunakan grajen dan 

bersihkan sisa grajen menggunakan kuas. Kedua, mengoleskan bahan 

pengkilap (Brasso) pada permukaan logam kuningan, kemudian digosok 

menggunakan kain halus secara berulang-ulang sampai nampak mengkilap. 

Ketiga, bersihkan seluruh permukaan menggunakan thinner  dan keringkan 

dengan kain lap yang bersih. Tahap akhir pada finishing teknik glow adalah 

melapisi permukaan logam kuningan dengan vernis atau clear.   
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Gambar 38. Proses finishing teknik glow 

  

 

Gambar 39. Proses finishing teknik glow 

 

 

Gambar 40. Hasil finishing menggunakan teknik glow 

i Finishing Teknik Airbrush 

Finishing teknik airbrush adalah finishing dengan menggunakan cat. 

Warna tambahan yang dihasilkan dari warna cat dipadukan dengan 



39 

 

sedemikian rupa pada bahan logam kuningan sesuai dengan tema yang 

digunakan, yaitu alam, kaligrafi (khat) dan campuran. 

Prosesnya adalah setelah logam kuningan dibersihan, langkah 

selanjutnya mewarnai menggunakan cat. Proses pewarnaan dengan  

spraybush. Cat warna putih digunakan untuk warna dasar, yaitu melapisi 

warna asli dari logam kuningan, supaya warna yang dihasilkan menjadi lebih 

cerah. Tahap akhir finishing teknik airbrush adalah melapisi logam kuningan 

dengan vernis atau clear. (Lihat gambar 41 dan 42). 

 

Gambar 41. Proses finishing teknik airbrush 

 

 

Gambar 42. Hasil finishing menggunakan teknik airbrush. 
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j Pembuatan Pigura  

1). Pengamplasan, permukaan kayu pigura setengah jadi, diamplas dengan 

kertas amplas nomor 150 (kasar). Setelah selesai, amplas kembali 

permukaan kayu pigura dengan kertas amplas nomor 180 (halus). 

Bersihkan permukaan pigura dari debu sisa amplasan menggunakan 

kuas.    

2). Pengecatan, dikerjakan setelah proses pengamplasan. Warna cat yang 

digunakan disesuaikan dengan produk yang dihasilkan. Setelah 

permukaan kayu pigura dicat, langkah selanjutnya melapisi cat tersebut 

dengan vernis atau clear.  

3). Perakitan, perakitan pigura yang dimaksud adalah perakitan pigura luar 

(tepi) dengan lis pigura (bagian dalam). Setelah pigura dirakit, 

kemudian memasang kaca pada permukaan depan, dilanjutkan dengan 

pemasangan hasil logam kuningan yang sudah siap dipigura.  

 

Gambar 43. Pemasangan kaca 
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Gambar 44. Perakitan pigura 

 

 

Gambar 45. Hasil karya yang sudah dipigura 

 

k Pengemasan  

Pengemasan dikerjakan setelah perakitan pigura selesai. 

Pengemasan dilakukan untuk menghindari kerusakan produk saat 

pengiriman pada pemesan. Produk yang sudah dipigura, dibungkus dengan 

kardus dan plastik, kemudian dikemas dengan kayu (papan palet), yaitu 

kerangka dari kayu yang mengelilingi kemasan produk. 
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Gambar 46. Pengemasan 

 

 

Gambar 47. Pengemasan 

     

D. Nilai-nilai Estetis Karya Kerajinan 

1. Nilai Estetis  

Nilai dalam bidang fisafat sering dipakai kata benda abstrak yang 

berarti keberhargaan atau kebaikan (The Liang Gie, 1976:37) kemudian 

ditambahkan bahwa nilai adalah keberhargaan, keunggulan atau kebaikan 

yang timbul dari sesuatu kegiatan manusia atau melekat pada suatu hal. 

Dengan melakukan hal itu atau memiliki hal itu, maka manusia memperoleh 

nilai yang ditambahkan, (The Liang Gie, 1976:47). 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu 

harga yang terkandung dalam suatu benda yang dapat memuaskan keinginan 

manusia, karena memberi sifat baik demi kepentingan benda tersebut. 

Estetika dalam arti teknis ialah ilmu keindahan, ilmu mengenal 

kecantikan secara umum. Estetika berasal dari kata Yunani aesthetisi, berarti 

perasaan atau sesivitas. Sedangkan menurut (The Liang Gie dalam Sahman, 

1993:179), istilah estetika berasal dari kata Yunani aesthetika, berarti hal - hal 

yang dapat diserap panca indera, dan aesthetis : penyerapan indera (sense 

perseption). Estetika sekarang tidak bersifat filsafati tetapi sudah sangat 

ilmiah. Estetika tidak membicarakan keindahan saja, namun sudah meluas 

meliputi hal-hal seni dan pengalaman estetis baik yang terdapat di alam 

ataupun di dunia seni.  

Dalam hal lain Huisman menjelaskan bahwa estetika merupakan 

telaah, baik yang keilmuan maupun yang filsafat, tentang hal-ikhwal yang ada 

hubungannya dengan seni (seni indah) seperti fungsi kejiwaan dan perasaan, 

cita rasa dan keindahan (dalam Sahman, 1993:165). 

Sebagai ilmu pengetahuan tentang pengamatan, estetika berurusan 

dengan pertanyaan yang berkaitan dengan cara-cara dan proses pengamatan 

yang kemudian membentuk pengalaman seni. Pengamatan adalah ikhwal 

melihat  dan memahami bentuk-bentuk visual yang melibatkan peran otak dan 

sistem saraf dalam upaya mengelola data inderawi yang diperoleh. Sedangkan 

bentuk visual adalah hasil kerja artistik yang memperlihatkan ciri-ciri lahiriah 
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dan dapat diamati, yang diupayakan dalam kerangka tujuan-tujuan desain 

(Feldman dalam Sahman, 1993:166).  

Pada dasarnya estetika merupakan hasil pengamatan terhadap hal-hal, 

terutama terhadap hal yang berkaitan dengan keindahan. Dengan demikian 

esteika mempelajari dan mengkaji tentang keindahan, seni, seni estetis, dan 

pengalaman estetis. Nilai estetis timbul pada suatu karya seni karena adanya 

suatu hubungan antar elemen karya yang diserap oleh individu.  

2. Unsur-unsur Visual dan Prinsip Desain 

a. Unsur-unsur Visual 

Unsur-unsur visual (plastic element) merupakan segi rancangan 

yang paling utama karena betul-betul dapat dilihat. Unsur-unsur visual 

tersebut saling berkaitan dan tidak mudah pisahkan satu sama lain. 

Penampilan keseruhan menentukan perwujudan dan makna bentuk 

tersebut. Menurut Sunaryo (2002:5) yang termasuk unsur-unsur visual 

adalah garis, raut, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. 

1). Garis 

Menurut Wucius Wong (1986:9) garis dinyatakan sebagai deretan 

titik yang membentuk garis, mempunyai kedudukan dan arah. Garis 

merupakan sisi sebuah bidang dan tempat dua bidang bersambungan atau 

berpotongan. Dalam seni kerajinan logam kuningan, garis dapat berupa 

suatu goresan batas dari suatu benda, massa, ruang atau warna. Garis ini 

berdimensi panjang, pendek, vertikal, horisontal, lurus, melengkung. 

Unsur rupa garis adalah pertemuan dari satu titik ke titik lain. 

Menurut Yudoseputro (1993:89) garis merupakan unsur visual yang paling 
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penting dan berfungsi sebagai pembatas, pemberi kesan dimensi, dan 

pemberi kesan tekstur pada bidang. 

Sejalan dengan keterangan tersebut, (Read dalam Soedarso, 

1990:28) menyimpulkan bahwa semakin nyata, tajam, dan kuat garis 

batasnya, maka semakin sempurna karya seni, dan kekurangjelasan serta 

kekurangtajaman pada garis merupakan lemahnya imajinasi, peniruan, dan 

kecerobohan. Meskipun sederhana, unsur garis memiliki peran yang 

sangat penting dalam menciptakan karya seni rupa.  

Garis memiliki kesan atau sifat yang berbeda-beda, bergantung 

pada arah, jenis, dan dimensinya. Sifat garis dapat ditentukan oleh alat-alat 

dan bahan yang digunakan, permukaan tempat garis tersebut diciptakan, 

dan karakter pembuat garis yang bersangkutan (Fajar dalam Sunaryo, 

2002:8). 

Ditinjau dari segi jenisnya garis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a). Garis lurus, adalah garis yang berkesan tegas dan lancar, memiliki arah 

yang jelas ke arah pangkal atau ujungnya. 

b). Garis lengkung, adalah garis yang berkesan lembut, kewanitaan, dan 

luwes. 

c). Garis tekuk, adalah garis yang bergerak meliuk-liuk berganti arah atau 

tidak menentu arahnya. Penampilannya berbentuk sudut-sudut atau 

tikungan-tikungan yang tajam, kadang berkesan tegar dan tajam. 

Dari segi arah garis dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: 

(a). Garis tegak, penampilannya berkesan kokoh, memiliki fitalitas yang 

kuat. 

(b). Garis datar, penampilannya berkesan tenang, mantap, dan meluas. 
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(c). Garis silang, penampilannya berkesan limbung, goyah, bergerak, dan 

giat. 

2). Raut 

Unsur rupa raut adalah pengenal bentuk utama, yaitu apakah 

sebagai suatu bangun yang pipih datar, yang menggumpal padat atau 

berongga, bervolume, lonjong, bulat, persegi dan sebagainya (Sunaryo, 

2002:9). Dengan demikian, raut dapat dipandang sebagai perwujudan yang 

dikelilingi oleh kontur dan sapuan-sapuan warna, baik untuk menyatakan 

sesuatu yang pipih dan datar, seperti pada bidang, maupunyang padat 

bervolume, seperti pada gempal (masa). 

Menurut Wong (dalam Sunaryo, 2002:10) raut dari 

perwujudannya, dapat dibedakan sebagai berikut: 

a). Raut geometris, yaitu raut yang berkontur atau dibatasi dengan garis 

lurus atau lengkung yang mekanis. Raut geometris yang paling pokok 

adalah lingkaran, persegi, dan segi tiga. 

b). Raut organis, adalah raut yang bertepi lengkung bebas. 

c). Raut bersudut banyak, adalah raut yang memiliki banyak sudut dan 

berkontur zigzag. 

d). Raut tidak beraturan, adalah raut yang dibatasi oleh garis lurus dan 

lengkungtidak beraturan karena tarikan tangan bebas, terjadi secara 

kebetulan, atau melalui proses khusus yang mungkin tidak dapat 

dikendalikan. 

Unsur raut juga memiliki dimensi, warna, arah, dan sifat 

permukaan. Bidang yang ditempati raut disebut raut negatif, sedangkan 
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rautnya sendiri merupakan raut positif. Raut dapat berwarna, polos, dan 

bercorak. 

Pada dasarnya setiap raut memiliki karakter dan kesan berbeda. 

Raut lingkaran berkesan diam memusat. Raut persegi berkarakter tenang, 

tampil utuh, dan stabil jika bertumpu pada satu sisinya. Raut segi tiga 

tampak terarah, dinamis, terlebih jika tidak bertumpu pada satu sisinya. 

Secara umum raut geometris memberikan kesan tegas, formal, dan 

mekanis. Akan tetapi raut organis berkesan lunak, lembek, lentur, dan 

bergerak bebas, seakan memberi kesan pertumbuhan. 

3). Warna 

Warna adalah kualitas rupa yang dapat membedakan sebuah 

bentuk dengan jelas dari lingkungannya, dan dapat berupa warna alam atau 

buatan. Pada warna alam warna asli bahan yang ditampilkan, sedangkan 

pada pada warna buatan, warna asli ditutup dengan lapisan cat atau diubah 

dengan cara lain (Wucius Wong, 1986:11). Warna pada seni kerajinan 

logam kuningan dapat diperoleh dari warna asli bahan yang digunakan dan 

menggunakan warna-warna buatan yang berasal dari cat. 

Warna adalah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua objek 

atau bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya (Sunaryo, 

2002:12). Hideaki Cihijiwa (dalam Sulasmi, 1989:51) membuat klasifikasi 

warna berdasarkan karakteristiknya, yaitu:  

a).  Warna hangat: terdiri dari merah, kuning, coklat, jingga. Dalam 

lingkaran warna (warna-warna dari merah ke kuning). 
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b).  Warna sejuk: dalam lingkaran warna terletak dari hijau ke ungu 

melalui biru. 

c). Warna tegas: warna biru, merah, kuning, putih, dan hitam. 

d). Warna tua (berat): warna-warna tua yang mendekati warna hitam 

(coklat tua, biru tua, dan lain sebagainya). 

e).  Warna muda (ringan): warna yang mendekati warna putih. 

f). Warna tenggelam: semua warna yang diberi campuran kelabu. 

4). Gelap Terang 

Unsur rupa gelap-terang ada yang menyebutnya sebagai cahaya. 

Menurut Sunaryo, (2002:19) cahaya menghasilkan bayangan dengan 

keanekaragaman kepekatannya, serta menerpa pada bagian benda-benda 

sehingga tampak terang. Ungkapan gelap-terang sebagai hubungan 

pencahayaan dan bayangan dinyatakan dalam gradasi dimulai dari yang 

paling putih untuk menyatakan yang sangat terang, sampai kepada yang 

paling hitam untuk bagian yang sangat gelap. Unsur rupa gelap-terang 

dimanfaatkan untuk kepentingan antara lain: (a) memperkuat kesan 

trimatra suatu bentuk, (b) mengilusikan kedalaman atau ruang, dan (c) 

menciptakan kontras atau suasana tertentu. 

5). Tekstur 

Tekstur (texture) adalah sifat permukaan yang memiliki karakter 

halus, polos, kasap, licin, mengkilap, lunak, keras, dan sebagainya. 

Tekstur dibedakan menjadi dua macam, yaitu tekstur nyata dan tekstur 

semu, tekstur nyata adalah adanya kesamaan antara kesan yang diperoleh 
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dari hasil penglihatan dengan rabaan. Pada tekstur semu tidak diperoleh 

kesan yang sama antara penglihatan dengan rabaan (Sunaryo, 2002:17). 

Tekstur dalam kerajinan logam kuningan dapat diperoleh dengan 

menggunakan unsur warna, garis, raut yang mempunyai hasil nilai raba 

yang berbeda-beda. 

6). Ruang 

Ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok 

bentuknya. Menurut Yudoseputro, (1993:98) unsur ruang sebenarnya tidak 

dapat dilihat atau sesuatu yang khayal. Ruang dapat dihayati hanya dengan 

kehadiran benda atau membuat garis dan bidang di atas lembar kertas. 

Dalam desain dwimatra, ruang bersifat maya, karena itu disebut 

ruang maya. Ruang maya dapat bersifat pipih, datar, dan rata, atau seolah 

jeluk, berkesan trimatra, yang lazim disebut kedalaman. Kedalaman 

merupakan ruang ilusif atau tidak nyata, sedangkan ruang nyata dapat 

ditempati benda dan bersifat trimatra. 

Menurut sunaryo, (2002:22) kesan kedalaman ruang dapat 

diperoleh melalui berbagai cara, antara lain: 

a). Melalui penggambaran gempal 

b). Penggunaan perspektif 

c). Peralihan warna, gelap-terang, dan tekstur 

d). Pergantian ukuran 

e). Penggambaran bidang bertindih 

f). Pergantian tampak bidang 

g). Perlengkungan atau pembelokan bidang 
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h). Penambahan bayang-bayang 

 

b. Prinsip-prinsip Desain 

Prinsip-prinsip desain adalah cara atau asas mempedomani 

bagaimana mengatur, menata unsur-unsur rupa dan mengkombinasikan 

dalam menciptakan bentuk karya, sehingga mengandung nilai estetis. 

Menurut Sunaryo, (2002:6) yang termasuk prinsip-prinsip desain (design 

priciples) adalah: (1).kesatuan, (2) keserasian, (3) irama, (4) dominasi, 

(5).keseimbangan, (6) kesebandingan.    

1). Kesatuan 

Kesatuan (unity) merupakan pengorganisasian unsur-unsur visual 

yang paling mendasar. Salah satu unsur visual tersebut (kesatuan) tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan tidak perlu adanya 

penambahan lagi maupun yang dapat dikurangkan dari padanya. Antar 

bagian-bagiannya saling mendukung, membentuk satu kebulatan utuh 

(totalitas) dalam mencapai tujuan atau makna tertentu (Sunaryo, 2002:31). 

Dalam komposisi seni kerajinan logam kuningan, prinsip kesatuan ini 

dapat berupa perpaduan yang serasi antara bagian-bagian yang 

menyusunnya. 

2). Keserasian 

Keselarasan berarti serasi, sesuai, atau cocok. Keserasian 

merupakan kesesuaian antara bagian dalam suatu keseluruhan sehingga 

sesuai satu dengan yang lain, terdapat keterpaduan tidak saling 

bertentangan. Keserasian dapat diperoleh dengan berbagai cara 

diantaranya dengan memadukan unsur-unsur secara berulang-ulang, 
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memadukan unsur-unsur yang memiliki kemiripan (Sunaryo, 2002:32). 

Penerapannya pada seni kerajinan logam kuningan dapat berupa 

keserasian dari perpaduan antara bagian-bagaian yang menyusunnya. 

3). Irama 

Irama (rhytm) merupakan perubahan-perubahan warna, bentuk, 

atau gerak tertentu secara teratur yang membawakan perasaan hanyut di 

dalam perubahan-perubahan yang terjadi sehingga menjadikan perasaan 

bosan dan menuntun ke arah kenikmatan. Perubahan-perubahan pada 

bagian yang satu bertautan dengan bagian yang lain yang semuanya 

berurutan dan berkelanjutan. Pada seni kerajinan logam kuningan prinsip 

ini dapat diusahakan dengan membuat perubahan-perubahan bentuk.  

4). Dominasi 

Dominasi (domination) merupakan upaya untuk menonjolkan inti 

seni atau puncak seni, sehingga dominasi pada suatu karya seni sangat 

dibutuhkan karena akan menjadikan karya menarik dan menjadi pusat 

perhatian (Bastomi, 1992:70). Pada seni kerajinan logam kuningan, pusat 

perhatian ini dapat berupa aksen (point of interest). Aksen tersebut dapat 

berupa unsur-unsur seni rupa seperti garis, bentuk, warna dan tekstur.  

5). Keseimbangan 

Keseimbangan (balance) dalam komposisi seni adalah keserasian 

bobot dari unsur-unsurnya. Menurut wujud dan jumlahnya mungkin tidak 

sama atau mungkin bertentangan akan tetapi nilainya dapat seimbang. 

Usaha untuk mencapai keseimbangan dalam komposisi dapat dicapai 

dengan menambah jumlah unsur-unsur yang nilainya rendah. Pada 
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kerajinan logam kuningan penerapan prinsip ini pada penataan unsur-

unsur visual dengan keseluruhan, sehingga keseimbangan dapat tercapai. 

6). Kesebandingan (Proportion) 

Kesebandingan (proportion) merupakan ukuran yang berhubungan 

dengan bagian-bagian dalam suatu keseluruhan. Selanjutnya dijelaskan 

pula bahwa proporsi adalah perbandingan antara bagian-bagiannya 

sehingga secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang harmonis 

(Bastomi, 1981:10). Pada seni kerajinan logam kuningan proporsi ini 

diantaranya dapat berupa perbandingan ukuran antara bentuk kerajinan 

logam kuningan secara keseluruhan dengan bagian-bagiannya sehingga 

diperoleh keserasian. 

Setiap karya seni memiliki nilai yang berbeda, salah satunya adalah 

karya seni kerajinan logam kuningan. Nilai yang terkandung pada karya 

seni kerajinan logam kuningan meliputi nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai 

intrinsik adalah nilai yang terletak pada bentuk fisik dari karya kerajinan 

logam kuningan tersebut. Nilai intrinsik karya seni kerajinan logam 

kuningan terletak pada struktur dan bentuknya. Struktur adalah susunan 

atas serangkaian unsur-unsur visual yang terdapat di dalamnya. Unsur-

unsur visual yang dimaksud antara lain garis, raut, warna, gelap terang, 

tekstur, dan ruang. Nilai intrinsik karya kerajinan logam kuningan dapat 

dilihat dari penggunaan kaidah-kaidah estetis dalam penyusunan unsur-

unsurnya. Kaidah-kaidah estetis tersebut dikenal dengan prinsip  kesatuan, 

keserasian, irama, dominasi, keseimbangan, dan kesebandingan 

(proportion). Nilai ekstrinsik seni kerajinan logam kuningan adalah nilai 



53 

 

yang berada di luar suatu perwujudan fisik, memiliki pengertian, pesan, 

makna, dan ajaran atau informasi yang berharga.  

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa seni kerajinan logam 

kuningan dapat dinamakan hasil seni kerajinan, apabila mengandung 

unsur-unsur keindahan dan rasa estetis atau seni. Untuk mendapatkan nilai 

keindahan atau rasa estetis dapat dicapai melalui unsur-unsur seni yang 

dituangkan melalui berbagai segi artistik, seperti: 

a. Memberikan kesebandingan (proportion) bentuk yang harmonis, yaitu 

ukuran perbandingan (panjang, lebar, dan tinggi) bentuk dalam gaya 

tertentu yang ideal menurut penciptaan sket gambar yang tepat dan 

serasi.  

b. Memberikan suasana warna yang estetis yang menunjang ekpresi 

bentuk benda. 

c. Pengungkapan perwatakan benda secara unik, original atau khas 

daerah, jika mengenai seni kerajinan baru yang mewakili penemuan 

pribadi pencipta yang inovatif, semua unsur seni tersebut dapat 

meningkatkan mutu karya seni kerajinan logam kuningan dan 

menjadikannya lebih berharga (Kusnadi, 1982:1983:44).  

Dengan demikian keberadaan unsur-unsur seni dengan pengaturan 

yang didasarkan pada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip estetis akan 

menghasilkan nilai keindahan pada sebuah karya seni kerajinan logam 

kuningan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian merupakan upaya untuk mencaritemukan jawaban atas 

permasalahan-permasalahan yang dilakukan dengan sistematis, menurut 

penalaran manusia dan didukung data empiric, sehingga dapat diperoleh 

kebenaran objektif (Ismiyanto, 2003: MP/1/9). Penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perillaku yang dapat diamati (Moleong, 2006: 4). 

Penelitian kualitatif mengutamakan deskripsi data, oleh karena itu teknik 

pengumpulan datanya banyak menggunakan observasi dan wawancara 

langsung. Dengan demikian penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif 

untuk mencapai tujuan dalam pembahasan masalah.  

   

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah usaha kerajinan logam kuningan UD. 

”Duta Kharisma Sanjaya” Dusun Jeruk Wangi Kelurahan Bedono Kecamatan 

Jambu Kabupaten Semarang.  

Sasaran utama penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :  

1.Proses produksi kerajinan logam kuningan UD. “Duta Kharisma Sanjaya” di 

Bedono Kabupaten Semarang.  



55 

 

2.Bentuk Produk kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” di 

Bedono Kabupaten Semarang.  

3.Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi perajin dalam 

mengembangkan karya dan proses produksi kerajinan logam kuningan 

UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” di Bedono Kabupaten Semarang.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan, maka diperlukan teknik 

pengumpul data. Seperti yang diungkapkan Ismiyanto (2003: MP/X/6) bahwa 

teknik-teknik pengumpul data meliputi: observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

1. Observasi 

Teknik observasi merupakakan kegiatan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian 

(Rachman, 1999:77). Pada kesempatan ini peneliti melakukan pengamatan 

secara cermat di lokasi penelitian mengenai proses produksi kerajinan logam 

kuningan dan produk  yang dihasilkan jika dikaji dari aspek bentuk, unsur 

visual, dan prinsip-prinsip estetisnya. Pengamatan dilakukan pada saat jam 

kerja dengan melihat proses produksi dan karya secara dekat, sehingga dapat 

mempermudah analisa dalam memperoleh data yang dibutuhkan. 

Menurut Ismiyanto, (2003: MP/X/8) berdasarkan cara pengamatan, 

observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi langsung dan observasi 

tidak langsung. Observasi langsung adalah cara pengamatan dan pencatatan 

fenomena/peristiwa/tingkah laku subjek secara langsung di tempat. Observasi 
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tidak langsung adalah cara pengamatan tidak langsung pada tempat dan/atau 

pada situasi dan kondisi terjadi, tetapi menggunakan dokumen atau 

menggunakan kamera.  

Dalam hal ini, peneliti menggunakan kedua teknik tersebut, artinya 

peneliti selain terjun langsung untuk mewawancarai pemilik usaha kerajinan 

logam kuningan dan perajin, peneliti juga mengadakan observasi tidak 

langsung, yaitu melakukan pengamatan dengan menggunakan alat bantu 

kamera digital.  

Data yang akan diperoleh melalui observasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Bedono, Kecamatan 

Jambu, Kabupaten Semarang. 

b. Media yang digunakan, meliputi alat dan bahan, proses dan waktu dalam 

pembuatan kerajinan logam kuingan. 

c. Macam-macam objek yang ditampilkan pada kerajinan logam kuningan.   

 Adapun yang diobservasi adalah proses produksi dan nilai estetis yang 

terdapat pada produk kerajinan logam kuningan, yaitu dengan mengamati 

setiap unsur-unsur yang disusun dan diolah dengan menggunakan prinsip-

prinsip desain.      

2. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Adapun ciri utama dari 

wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 

informasi dengan sumber informasi (Rachman, 1999:83).  
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Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang utama dan valid. 

Bentuk wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalampenelitian ini adalah wawancara berencana atau terstruktur dan 

wawancara tidak berencana atau tidak terstruktur. 

Selanjutnya menurut Arikunto (2006: 227) menjelaskan bahwa secara 

garis besar  pedoman  wawancara dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci dan menyerupai check list. Pewawancara tinggal 

membubuhi tanda v (check) pada nomor yang sesuai. 

b. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreativitas 

pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil dari pedoman ini lebih 

banyak ditentukan oleh pewawancara. 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara 

terpimpin (terstruktur), bebas (tidak terstruktur), dan perpaduan dari 

keduanya. Adapun informan yang harus diwawancarai adalah aparat 

pemerintah desa, tokoh masyarakat Bedono, pemilik dan perajin kerajinan 

logam kuningan UD. Duta Kharisma Sanjaya.  

Informasi yang digali melalui wawancara meliputi: 

1). Wawancara terhadap Aparat pemerintah (Bapak H. Sunajan selaku Kepala 

Desa, Bapak Ashofiadin selaku Staf Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), 

dan Bapak Agus selaku staf Umum), meliputi: keberadaan pemilik usaha, 

perajin, dan usaha kerajinan logam Desa Bedono. 
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2). Wawancara terhadap Bani Nurfiadin dan perajin mengenai proses 

produksi yang meliputi: persiapan media (bahan dan alat), proses 

pembuatan, finishing, dan waktu pembuatan kerajinan logam kuningan. 

3). Wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa 

Bedono, meliputi: pendapat tentang Kehidupan sosial budaya dan 

keberadaan kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya”. 

3. Dokementasi 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data atau hal-hal atau variabel yang  

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya lihat Arikunto (2006:231).  

Teknik pengambilan data melalui dokumentasi dilakukan dengan 

mencari data melalui catatan-catatan dan buku yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Dokumen dapat berupa catatan atau karangan secara 

tertulis tentang tindakan dan pengalaman yang bertjuan untuk memperoleh 

data sesuai situasi dan kejadian yang berupa memo, pengumuman, instruksi, 

dan aturan lembaga masyarakat tertentu. Hasil dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data, sebagai bahan pendukung dalam melengkapi data hasil 

observasi dan wawancara.   

Data yang diperoleh penulis melalui teknik dokumentasi meliputi: a. 

data Desa Bedono tentang gambaran umum, yaitu letak dan kondisi geografis, 

monografi, tingkat pendidikan, mata pencaharian, system kepercayaan, dan 

keseniannya, b. Diktat kerajinan dari logam kuningan UD. ”Duta Kharisma 

Sanjaya”, dan koleksi foto karya kerajinan logam kuningan. Teknik 

dokumentasi dilakukan dengan cara menggunakan alat bantu kamera digital 

untuk mengambil gambar-gambar yang dibutuhkan, antara lain proses perajin 
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saat berkarya, bentuk peralatan yang dibutuhkan, kondisi studionya, produk 

kerajinan logam kuningan yang dihasilkan, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan penelitian ini.   

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dalam  Moleong  (2006: 248 ) analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceriterakan  kepada orang lain. Teknik analisis data merupakan salah satu  

teknik dalam  merangkum ataupun menata data yang telah diperoleh secara 

sistematis. Data yang ditata secara sistematis adalah data yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan.  

Langkah-langkah analisis data tersebut dapat ditempuh melalui proses 

reduksi, sajian, dan verivikasi data (Miles dan Huberman dalam Triyanto, 

1997: 22). Reduksi data dilkukan sebagai proses mengurangi atau membuang 

yang tidak perlu, menyederhanakan, memfokuskan, dan memilah-milah data 

yang diperoleh. 

Sajian data yang dimaksud sebagai proses analisis untuk menyusun 

temuan-temuan data dalam bentuk paparan-paparan deskriptif dalam satuan-

satuan bahasan kategori yang bersifat umum menuju yang khusus sesuai 
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dengan permasalahan penelitian berikut dengan gambar-gambar hasil rekaman 

visual sebagai bukti pendukung sajian tersebut. 

Verifikasi data, dilakukan untuk menarik simpulan sajian data setelah 

peneliti melihat kaitan hubungan satu dengan yang lain dalam kesatuan, 

selanjutnya melakukan interpretasi ntuk menetapkan pola atau tema serta 

menunjukkan makna yang terdapat di dalamnya.  

Keterkaitan unsur analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Bagan 1 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Bedono 

Desa Bedono merupakan salah satu desa dari 10 desa yang terdapat di 

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Desa Bedono terletak di sebelah selatan 

Kabupaten Semarang. Tepatnya berjarak 5,5 Km dari pusat pemerintahan 

Kecamatan Jambu dan 29 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang di 

Ungaran dengan lama tempuh jika menggunakan sepeda motor memerlukan 

waktu 60 menit untuk sampai di pusat Kabupaten Semarang (Sumber: Data 

Monografi Desa Bedono Tahun 2009). Desa Bedono terdiri dari delapan Dusun 

yaitu Dusun Krajan, Dusun Lendoh, Dusun Wawar Kidul, Dusun Wawar Lor, 

Dusun Karanganyar, Dusun Jeruk Wangi, Dusun Jurang, dan Dusun Wono 

Kasian. Adapun letak Desa Bedono di sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Kebondalem, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gemawang, sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Rejosari, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Kelurahan (Sumber: penuturan Bapak Agus, staf umum Desa Bedono). 

Ditinjau dari segi topografi, Desa Bedono merupakan dataran tinggi 

dengan ketinggian 712 m dari permukaan air laut. Luas wilayah Desa Bedono 

adalah 863 Ha, yang terbagi jalan sepanjang 3,5 Km, sawah dan ladang seluas 700 

Ha, pemukiman seluas 129 Ha, dan lain-lain seluas 34 Ha. Kondisi tanah di Desa 

Bedono pada musim kemarau masih dapat menyimpan air, dan lembek pada 

musim hujan, sehingga sumber air untuk kebutuhan hidup masyarakat Desa 



62 

 

Bedono cukup melimpah. Wilayah Desa Bedono merupakan tanah sawah dan 

tegalan dengan jenis-jenis tanaman antara lain padi, durian, apokat, salak, 

cengkeh, dan kopi. Dengan adanya pasokan air yang cukup melimpah dan suhu 

udara yang mencapai kurang dari rata-rata 32°C dan sangat dingin, maka jenis 

tanaman yang cocok ditanam di Desa Bedono (lahan tegalan) adalah jenis 

tanaman kopi. (Sumber: Data Monografi Desa Bedono Tahun 2009).  

Pemerintahan di Desa Bedono dipimpin oleh seorang kepala desa yang 

dibantu oleh satu orang sekretaris dan empat orang kepala urusan, serta dibantu 

oleh delapan orang kepala dusun. Selain itu, kepala desa dalam menjalankan 

pemerintahan juga dibantu oleh Dewan Perwakilan Desa (DPD). Untuk lebih 

mudah dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Bedono dibagi menjadi 8 RW 

dan 55 RT (Sumber: Bapak Ashofiyadin (31 tahun), staf kesejahteraan masyarakat 

Desa Bedono). 

Desa Bedono terkenal dengan sebutan “Kopi Arabika” yang merupakan 

daerah penghasil kopi terbaik pada urutan kedua se-Indonesia setelah Pulau Bali. 

Salah satu keberhasilan kelompok tani dalam mengelola lahan tegalan adalah 

produk kopi arabika, yang telah mendapat penghargaan dari Presiden Republik 

Indonesia Bapak Doktor Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2009. Adapun 

ketua kelompok tani “Manunggal” Desa Bedono adalah Bapak Sri Minto, 57tahun 

(Sumber: Bapak Agus staf umum Desa Bedono). 

Meskipun berstatus desa, tetapi keadaan Desa Bedono cukup ramai, karena 

dilewati jalur bus dari Ambarawa ke Pingit dan jalur bus dari Semarang ke 

Yogyakarta. Selain itu, Desa Bedono juga dilewati kereta mono rel (kereta 

wisata), kereta dengan bahan bakar kayu yang berjalan dari Ambarawa dan 

berhenti di Desa Bedono (Sumber: Bapak Agus, staf umum Desa Bedono).  
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2. Kependudukan 

Menurut sumber data statistik tahun 2009, hingga saat ini Desa Bedono 

mempunyai jumlah penduduk sebanyak 9740 orang. Untuk mengetahui lebih rinci 

jumlah penduduk Desa Bedono dapat dilihat tabel 1 berikut.  

Tabel 1: Penduduk Desa Bedono Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.  

No. Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 0 - 1 tahun 55 59 114 

2. 2 - 5 tahun 340 348 688 

3. 6 - 10 tahun 380 392 772 

4. 11 - 15 tahun 376 379 755 

5. 16 - 20 tahun 512 531 1043 

6. 21 - 25 tahun 610 619 1229 

7. 26 - 30 tahun 504 529 1033 

8. 31 - 40 tahun 820 828 1648 

9. 41 - 50 tahun 558 570 1128 

10. 51 - 60 tahun 390 383 773 

11. 61 tahun ke atas 290 267 557 

Jumlah 4835 4905 9740 

Sumber : Data Statistik Desa Bedono Tahun 2009 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

kelompok umur 16 tahun ke atas lebih banyak dari pada kelompok umur nol 

sampai dengan 15 tahun, dan jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya maka 

jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.  
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3. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk Desa Bedono secara rinci dapat dilihat pada 

tabel 2 berikut.  

Tabel 2: Mata Pencaharian Penduduk Desa Bedono (umur 16 tahun ke atas). 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. PNS 60 Orang 

2. TNI 8 Orang 

3. POLRI 6 Orang 

4. Swasta 614 Orang 

5. Pensiun 110 Orang 

6. Pengusaha 46 Orang 

7. Buruh Bangunan 1210 Orang 

8. Buruh Industri 2580 Orang 

9. Buruh Tani 1377 Orang 

10. Peternak 431 Orang 

11. Lain-lain 1513 Orang 

Jumlah 7955 Orang 

Sumber : Data Statistik Desa Bedono Tahun 2009 

Berdasarkan penuturan Bapak Ashofiyadin, staf Kesra Desa Bedono, 

sebagian masyarakat Desa Bedono memiliki mata pencaharian sampingan 

berternak, antara lain ternak sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Masyarakat Desa 

Bedono ada yang menekuni industri kerajinan bambu, industri meubel, dan 

industri kerajinan logam kuningan. 

 



65 

 

4. Pendidikan 

Jumlah prasarana pendidikan formal dan non formal yang terdapat di 

Desa Bedono adalah satu gedung Play Group (kelompok Bermain), delapan 

gedung Taman Kanak-Kanak (TK), tiga gedung Sekolah Dasar Negeri, dua 

Gedung Madrasah Ibtidaiyyah (MI) setingkat dengan SD, satu gedung Sekolah 

Tingkat Pertama Negeri, satu gedung Sekolah Tingkat Pertama berstatus swasta, 

satu gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus swasta. Selain pendidikan 

formal di Desa Bedono juga terdapat lembaga pendidikan non formal seperti 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) ada sebelas gedung yang tersebar di Desa 

Bedono, dan satu gedung Pondok Pesantren Putra dan Puteri yang diasuh oleh 

Syekh Pujiono CW. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah penduduk Desa Bedono 

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3: Jumlah Penduduk Desa Bedono Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 

No. Tingkat 
Pendidikan  Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Tidak Sekolah 482 621 1103 Orang  

2. Belum Tamat SD 280 306 586 Orang 

3. Tidak Tamat SD 189 230 419 Orang 

4. Tamat SD 1870 1859 3729 Orang 

5. Tamat SLTP 986 916 1902 Orang 

6. Tamat SLTA 820 809 1629 Orang 

7. Akademi 69 61 130 Orang 

8. S1 – S2 139 103 242 Orang 

Sumber : Data Statistik Desa Bedono Tahun 2009 
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Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa penduduk Desa 

Bedono secara umum telah mendapatkan pendidikan. Tingkat pendidikan 

masyarakat Desa Bedono rata-rata tamat di tingkat Sekolah Dasar, meskipun ada 

yang tamat di tingkat SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.  

5. Kehidupan Sosial Budaya 

Menurut penuturan dari Bapak H. Sunajan (59 tahun), kepala desa Bedono 

dan Bapak Ashofiyadin (31 tahun) staf kesejahteraan masyarakat (kesra), bahwa 

kehidupan sosial budaya penduduk Desa Bedono secara keseluruhan tidak jauh 

berbeda dengan desa-desa di Kecamatan Jambu. Dalam kehidupan sehari-hari 

penduduk Desa Bedono menggunakan Bahasa Jawa (daerah) sebagai sarana 

berkomunikasi.  

Masyarakat Desa Bedono memiliki kelompok kesenian tradisional. 

Kelompok kesenian yang terdapat di Desa Bedono adalah kelompok kesenian 

Reog. Adapun pertunjukan kesenian Reog ini ditampilkan pada acara hajatan, 

khitanan, dan pada event tertentu, (sumber Bapak Agus, staf umum Desa 

Bedono). Selain kesenian Reog, ada juga kesenian Soreng Prajuritan atau Aryo 

Penangsangan, yang ditampilkan pada acara-acara tertentu dan peringatan hari 

besar seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI pada bulan Agustus setiap 

tahunnya (sumber: Bapak Agus, staf umum Desa Bedono).  

Berdasarkan penuturan Bapak H. Sunajan (59 tahun) selaku kepala desa 

Bedono dan Bapak Ashofiyadin (31 tahun), staf Kesra, bahwa sebagian besar 

penduduk Desa Bedono beragama Islam, sebagaimana terperinci pada tabel 4.  
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Tabel 4: Persebaran Pemeluk Agama Desa Bedono Tahun 2009  

No. Agama  Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Islam 4353 4409 8762 Orang  

2. Katholik 422 426 848 Orang 

3. Kristen 14 20 34 Orang 

4. Hindu - 2 2 Orang 

5. Budha 42 46 88 Orang 

6. Konghucu  4 2 6 Orang 

Sumber : Data Statistik Desa Bedono Tahun 2009 

Sarana peribadatan yang terdapat di Desa Bedono adalah sebelas 

bangunan Masjid, tiga puluh sembilan bangunan Musholla, satu bangunan Gereja, 

dan satu bangunan Wihara. 

Kegiatan keagamaan bagi umat Islam yang berjalan di Desa Bedono 

antara lain pengajian muslimat, jama’ah haji, pengajian tafsir Al-Qur’an, 

pengajian selapanan, dan pengajian ba’da sholat Ashar yang diselenggarakan di 

Masjid dan Musholla. Sedangkan bagi umat Katholik, mempunyai kegiatan 

keagamaan yang masih berjalan sampai saat ini yaitu Misa. Pelaksanaannya di 

Gereja setiap hari Kamis malam. Dalam menjalankan kegiatan keagamaan, 

masing-masing pemeluk agama saling menghargai, menghormati dan toleransi 

dalam menjalankan ibadah, sehingga terjalin kerukunan antar umat beragama 

serta tercipta keharmonisan. 
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2. Profil UD.”Duta Kharisma Sanjaya” Bedono Kabupaten Semarang 

1. Gambaran umum UD. “Duta Kharisma Sanjaya” 

Kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” berdiri pada 

tahun 2005 yang didirikan oleh Bapak Bani Nurfiadin. Berdasarkan temuan 

data, UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” memproduksi kerajinan logam kuningan 

secara mandiri pada tanggal 1 Januari 2006. UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” 

dibangun di atas tanah seluas 1200m², tepatnya di Dusun Jeruk Wangi, 

Kelurahan Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. 

Sebelum merintis usaha kerajinan logam kuningan, Bapak Bani pernah 

bekerja di sebuah perusahaan kerajinan logam kuningan milik Syech Pujiono 

CW, yaitu PT. Sinar Lendoh Terang di Bedono selama lebih kurang sembilan 

tahun. Berawal dari tekad, keyakinan yang sangat kuat, dan pengalaman yang 

telah dimiliki, Bapak Bani dibantu saudara sepupunya bernama Bapak Maridi 

untuk mendirikan usaha sendiri dengan modal tabungan yang beliau miliki.  

Produk kerajinan logam kuningan yang dihasilkan berupa relief 

kaligrafi dengan lafadz Surat Yaasin, Ayat Kursi, Allah SWT, Muhammad 

SAW, asmaul husna, syahadat, relief pintu ka’bah, ka’bah, kereta kencono, 

kuda lari, bunga dan fas, aneka buah, ayat kursi dan alam. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Bani, bentuk relief Pak Soekarno, jamuan dan yesus 

doa merupakan produk yang dihasilkan atas dasar permintaan pasar atau 

pesanan dari konsumen. 

Pemasaran produk kerajinan logam kuningan UD. Duta Kharisma 

Sanjaya hingga saat ini dapat menembus pasar seni tingkat nasional di 
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beberapa wilayah Nusantara, seperti di Medan - Sumatera Utara, Manado, 

Palu, Bangka, Rantau Prapat-Sulawesi utara, Palopo-Sulawesi, Aceh, 

Lampung, Makasar, Mataram, Kendari, dan Pontianak. Produk kerajinan yang 

dihasilkan, selain dipasarkan secara langsung juga menerima pesanan dari 

konsumen atau pelanggan. 

 
2. Kondisi Fisik dan Situasi Umum UD. “Duta Kharisma Sanjaya” 

Kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” berlokasi di 

Dusun Jeruk Wangi Kelurahan Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten 

Semarang. Apabila kita melewati jalan raya Semarang-Jogjakarta, maka akan 

melewati usaha kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” 

tepatnya ±500m ke arah timur dari ”Eva Coffe House”.  

Bangunan utama usaha kerajinan logam kuningan UD. ”Duta 

Kharisma Sanjaya” menyatu dengan pekarangan rumah tinggal Bapak Bani, 

sedangkan bangunan kedua berada ±50 meter arah selatan dari bangunan 

utama. Bangunan utama digunakan untuk kegiatan proses produksi, sedangkan 

bangunan kedua digunakan untuk proses pembuatan pigura.  

Bangunan utama usaha kerajinan logam kuningan UD. ”Duta 

Kharisma Sanjaya” terdiri dari dua lantai. Lantai pertama digunakan untuk 

proses gambar/pengemalan dan proses pengetokan serta finishing teknik glow. 

Ruang bangunan utama lantai satu dibagi menjadi dua ruang. Ruang pertama 

terdapat sebelas meja, kursi untuk proses gambar/pengemalan, dan rak tempat 

menyimpan hasil gambar. Ruang dua terdapat perangkat meja dan kursi 

sejumlah dua puluh satu untuk proses pengetokan, dua untuk proses isi 
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malam, lima untuk proses pengeleman, lima untuk proses pemerataan lem 

(sodok), dan tiga pasang meja-kursi untuk proses finishing teknik glow. 

Bangunan utama lantai dua terdiri atas tiga ruangan. Penggunaannya 

untuk kantor, perakitan pigura, menyimpan produk yang sudah jadi, dan 

proses finishing airbrush. Pada ruang kantor terdapat empat meja dan kursi, 

dua komputer, dua buah printer, empat buah kursi tamu, dua almari tempat 

menyimpan dokumen. Ruang dua terdapat satu meja panjang untuk perakitan 

pigura, dua buah kursi, roduk yang sudah jadi, bingkai, kaca, dan kardus. 

Bagian ketiga terdapat rak tempat untuk menaruh produk yang sudah 

difinishing, kompresor, spet, cat, pengencer cat, serta rak tempat menaruh cat. 

Pada kegiatan sehari-hari di UD. “Duta Kharisma Sanjaya” kesibukan 

dimulai dari pagi sampai sore hari. Perajin mempunyai kesempatan untuk 

beristirahat satu hari pada setiap minggu, dengan sistim kerja borongan dan 

masa kerja yang tidak tetap. Perajin tidak terikat kontrak kerja dengan UD. 

”Duta Kharisma Sanjaya”. Jam kerja, delapan jam perhari, dari hari Senin 

sampai dengan hari Sabtu, sedangkan pada hari Minggu libur. Perajin bekerja 

sesuai dengan tugas masing-masing. 

 
3. Karakteristik Perajin Logam Kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya”  

UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” memiliki perajin sejumlah 73 orang 

termasuk Bapak Bani, yang bekerja secara borongan dan harian. Perajin 

tersebut terdiri atas 35 perajin laki-laki dan 38 perajin perempuan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kerajinan logam kuningan 

UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” tidak pernah berhenti berproduksi, karena 
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jumlah pesanan atau permintaan konsumen semakin bertambah, baik dari 

daerah sekitar maupun luar daerah di wilayah Nusantara.  

Tingkat pendidikan perajin UD. “Duta Kharisma Sanjaya” bervariatif, 

yaitu tamat di tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Tetapi ada yang tingkat 

pendidikannya perguruan tinggi, yaitu staf bidang administrasi dan tenaga 

pemasaran. Rata-rata perajin belum memiliki keterampilan khusus pada proses 

produksi. Tetapi dengan bekal ketekunan, kesabaran, dan semangat yang 

tumbuh pada diri perajin, dapat menumbuhkan perajin logam kuningan yang 

handal. Selain itu, faktor bakat yang dimiliki oleh beberapa perajin, juga dapat 

menjadi penunjang dalam menumbuhkan perajin yang terampil. 

Penghasilan para perajin kerajinan logam kuningan UD. ”Duta 

Kharisma Sanjaya” tidak sama antara satu dengan lainnya, menurut dari 

bagian apa yang dikerjakan. (Lihat tabel 5). 

Tabel 5. Penghasilan perajin kerajinan logam kuningan UD. ”Duta 

Kharisma Sanjaya”.  

No. Bagian Jenis / Ukuran Upah 

1 

Gambar/pengukiran 

Kecil Rp. 10.000,00/gambar 

2 Standar Rp. 25.000,00/gambar 

3 Jumbo Rp. 50.000,00/gambar 

4 Ketok Kecil Rp. 8.000,00/gambar 

5 Ketok Standar Rp. 20.000,00/gambar 

6 Ketok Jumbo Rp. 30.000,00/gambar 

7 Finishing Rp. 14.000,00/hari 

8 Amplas Rp. 14.000,00/hari  

Sumber : Dokumen Administrasi UD. “Duta Kharisma Sanjaya” tahun 2009  
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Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, hubungan yang 

terjalin antara perajin dengan pemilik UD. “Duta Kharisma Sanjaya” sangat 

baik. Selain menjalin hubungan silaturahmi yang baik dan saling membantu di 

antara perajin, juga diberikan kebebasan kepada perajin yang akan mencari 

pekerjaan yang lebih baik. 

 
4. Pola Manajemen UD. “Duta Kharisma Sanjaya”  

Berdasarkan temuan data, UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” dikelola oleh 

keluarga Bapak Bani Nurfiadin. Dalam hal ini, Pak Bani selaku pemimpin 

UD. ”Duta Kharisma Sanjaya”, untuk menjalankan usaha dibantu oleh saudara 

sepupunya bernama Bapak Maridi yang bertugas sebagai kepala bagian 

produksi.  

Bagian produksi bertugas menetapkan bentuk produk yang akan 

diproduksi, menetapkan bahan yang akan digunakan, mengawasi kegiatan 

produksi, menetapkan jumlah barang yang akan diproduksi, menetapkan 

standard kualitas produk, menentukan harga produk yang dibuat, serta 

menentukan daftar tentang produk yang akan dibuat. Bagian pemasaran 

bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemasaran, meliputi: 

pembelian, penyiapan barang dagangan, menentukan kualitas utama produksi 

yang dihasilkan, penentuan harga, penjualan, promosi, pengangkutan, 

pergudangan, penanggulangan resiko, dan penyediaan modal.  

Upaya pemasaran produk kerajinan logam kuningan dilakukan melalui 

katalog atau foto, oleh tim sales yang ditugaskan di wilayah Nusantara 

(Medan - Sumatera Utara, Manado, Palu, Bangka, Rantau Prapat-Sulawesi 
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utara, Palopo-Sulawesi, Aceh, Lampung, Makasar, Mataram, Kendari, 

Pontianak). Fasilitas yang disediakan untuk tim sales berupa kantor pemasaran 

dan mess, biaya hidup, dan 14 unit kendaraan roda empat untuk transportasi 

inventaris di daerah tujuan pemasaran tersebut. 

Seiring dengan perkembangan kerajinan logam kuningan, konsumen 

(buyer) dapat memesan secara langsung dengan datang sendiri ke gan UD. 

”Duta Kharisma Sanjaya” atau melalui pesawat telepon. Untuk menangani 

pesanan pihak kerajinan logam kuningan mengajukan persayaratan pada 

pemesan, untuk terlebih dahulu menyerahkan uang muka sebesar ±40% dari 

keseluruhan harga produk yang dipesan. Apabila uang muka tanda jadi sudah 

diserahkan oleh pemesan, maka pihak UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” akan 

mengerjakannya. Setelah kerajinan yang dipesan sudah jadi, maka pihak 

kerajinan logam kuningan akan memberitahu kepada pemesan untuk melunasi 

kekurangan harga sesuai dengan kesepakatan.  

Produk kerajinan logam kuningan yang dipesan akan dikirim jika 

pemesan sudah melunasi kekurangan pembayaran. Untuk pesanan produk 

kerajinan logam kuningan yang berada di daerah sekitar Bedono, akan diantar 

secara langsung oleh UD. ”Duta Kharisma Sanjaya”. Apabila pesanan di luar 

Pulau Jawa seperti ke Medan dan Aceh, akan dikirim melalui paket khusus.  

Pemasaran produk kerajinan logam kuningan dalam transaksi 

pembayaran, selain pembayaran secara tunai juga melayani kredit (angsuran 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan). Pemasaran produk kerajinan 
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logam kuningan yang diangsur atau kredit, dilakukan di daerah luar pulau 

Jawa. Adapun transaksi penjualan produk dilakukan melalui transfer di Bank. 

Berdasarkan uraian di atas, manajemen kerajinan logam kuningan UD. 

”Duta Kharisma Sanjaya” di Desa Bedono dikelola sendiri oleh pemilik 

kerajinan logam kuningan yang dibantu oleh Bapak Maridi, sedangkan 

transaksi penjualan produk yang di luar pulau Jawa dilakukan melalui transfer 

di Bank. 

 

E. Produk yang Dihasilkan dan Analisis Visual Bentuk Produk Kerajinan 

Logam Kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” Bedono Kabupaten 

Semarang 

 

1. Produk yang Dihasilkan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil produk kerajinan 

logam kuningan yang diproduksi UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” Bedono 

Kabupaten Semarang. Produk kerajinan logam kuningan tersebut berupa relief 

logam kuningan. Produk yang dihasilkan menggunakan tema kaligrafi (khat), 

alam, dan campuran (kaligrafi/khat dan alam). Sedangkan teknik finishing 

yang digunakan adalah teknik finishing glow (warna asli bahan) dan teknik 

finishing airbrush (warna cat).  

Produk kerajinan logam kuningan yang dihasilkan UD. ”Duta 

Kharisma Sanjaya” pada dasarnya sangat banyak dan berkembang mengikuti 

permintaan konsumen. Tetapi produk paten yang diproduksi berupa relief 

logam kuningan yang bertema kaligrafi (khat), alam, dan campuran (kaligrafi 
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khat dan alam). Sedangkan produk permintaan konsumen yang dihasilkan, 

disesuaikan dengan permintaan pasar, sehingga perubahan dan perkembangan 

produk dilakukan. 

Untuk mengetahui nilai keindahan yang terkandung pada bentuk 

produk kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya”, perlu 

dilakukan analisis terhadap produk yang dihasilkan. Berikut ini dipaparkan 

hasil penelitian terhadap produk kerajinan logam kuningan yang dihasilkan 

oleh UD. ”Duta Kharisma Sanjaya”, dikaji dari aspek bentuk, unsur visual, 

dan prinsip-prinsip estetis.  

Produk kerajinan logam kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” dapat 

dilihat pada tabel 6.  

Tabel 6. Produk kerajinan logam kuningan yang dihasilkan 

No Judul Ukuran Teknik 
finishing 

Tema 

1. Surat Yaasin 
77cm x 50cm

100cm x 58cm 
Glow Kaligrafi 

(khat) 

2. Ayat Kursi  120cm x 37cm Glow Kaligrafi 
(khat) 

3. Allah SWT 37cm x 25cm Glow Kaligrafi 
(khat) 

4. Muhammad SAW 37cm x 25cm Glow Kaligrafi 
(khat) 

5. Asmaul Husna  120cm x 37cm Glow Kaligrafi 
(khat) 
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6. Pintu Kabah  
77cm x 50cm

100cm x 58cm 
Glow Kaligrafi 

(khat) 

7. Syahadat  120cm x 37cm Airbrush Campuran 

8. Ka’bah 100cm x 58cm Airbrush Campuran 

9. Ayat Kursi dan Alam 120cm x 37cm Airbrush Campuran 

10. Bunga dan Fas  77cm x 50cm Airbrush Naturalistik 

11. Buah-buahan 77cm x 50cm Airbrush Naturalistik 

12. Ikan 120cm x 37cm Airbrush Naturalistik 

13. Kuda Lari 120cm x 37cm Airbrush Naturalistik 

14. Kereta Kencono 120cm x 37cm Airbrush Naturalistik 

15. Jamuan  
120cm x 37cm

148cm x 64cm 
Airbrush Naturalistik 

 

2. Analisis Visual Bentuk Produk Kerajinan Logam Kuningan UD. Duta 
Kharisma Sanjaya Bedono Kabupaten Semarang 

 

2.1. Analisis Karya I  

 

Gambar 48. Khat Surat Yaasin (glow) 



77 

 

Karya I merupakan produk kerajinan logam kuningan berjudul 

Surat Yaasin. Secara keseluruhan karya I berbentuk persegi panjang 

dengan ukuran 100cm x 58cm. Media utama berupa logam kuningan 

dengan tekstur nyata, yaitu terdapat tekstur yang cekung maupun tekstur 

yang cembung (menonjol). Tekstur nyata yang dihasilkan dari proses ketok 

membentuk kesan pointilis (tekstur titik-titik).  

Garis-garis lengkung sangat mendominasi raut yang membentuk 

khat Surat Yaasin yang terdiri dari 83 ayat. Garis-garis lurus terdapat pada 

garis tepi yang mengelilingi khat surat yaasin. Warna kuning keemasan 

merupakan warna keseluruhan dalam karya ini terkecuali warna pigura 

kayu yang agak kecoklatan. Warna ini memanfaatkan warna alami dari 

bahan logam kuningan sehingga sifat alami dari media ini tetap terjaga. 

Dalam penciptaan ruang dan gelap terang, secara otomatis akan terbentuk 

sebagai dampak dari teknik pembuatan. 

Keseimbangan yang ditampilkan dalam karya ini cenderung 

bersifat simetris artinya keseluruhan bidang karya terdiri atas bidang yang 

berbentuk persegi panjang dengan pembagian yang sama antara kanan dan 

kiri. Keselarasan diciptakan dengan (khat Yaasin) ayat pertama diletakkan 

tepat di tengah-tengah bidang karya berukuran lebih besar, sedangkan ayat 

kedua sampai dengan ayat ke-83 dibuat lebih kecil, disusun di sekeliling 

khat yaasin ayat satu sehingga tercipta kesan yang sama besar. 



78 

 

Penerapan irama repetitif dihasilkan dari tekstur berupa titik-titik 

pada latar belakangnya. Secara garis besar, khat yaasin dapat menjadi 

point of interest dalam karya ini, karena selain ukurannya besar juga tidak 

terdapat tekstur dalam khat tersebut. Prinsip kesatuan (unity) berupa 

perpaduan yang serasi antara lafadz yaasin ayat satu sampai ayat 83. 

Berdasarkkan deskripsi dan analisis pada karya I di atas, secara 

kasat mata keseluruhan karya I ini sudah seimbang. Keseimbangan 

tersebut terlihat pada ayat pertama (khat Yaasin). dikomposisikan di 

tengah bidang karya dengan jarak yang sama antara bagian kanan dan kiri, 

sehingga keseimbangan tercapai.   

 

2.2. Analisis Karya II  

 

Gambar 49. Khat Ayat Kursi (glow) 

Karya II ini berjudul Ayat Kursi. Secara keseluruhan karya ini 

berbentuk persegi panjang dengan ukuran 120cm x 37cm. Media utama 

berupa logam kuningan. Teknik finishing yang digunakan berupa teknik 

finishing glow. 



79 

 

Unsur visual garis nampak jelas dalam karya ini. Garis lengkung 

terdapat pada raut yang membentuk khat Allah, khat Basmalah dan Ayat 

kursi, dan khat Muhammad yang terletak pada bidang karya. Garis lurus 

merupakan unsur utama pembentuk gambar tiang (saka) yang terletak 

disebelah kanan dan kiri khat ayat kursi. 

Tekstur nyata dihasilkan dari proses ketok, berupa tekstur cekung 

maupun tekstur cembung (menonjol) yang membentuk kesan pointilis 

(tekstur titik-titik). Warna keseluruhan pada karya II adalah warna hangat, 

yaitu kuning keemasan. Warna pigura dibuat kuning kecoklatan, sehingga 

secara keseluruan  khat ayat kursi tetap menonjol. Penciptaan ruang dan 

gelap terang, secara otomatis akan terbentuk sebagai dampak dari teknik 

pembuatan. 

Prinsip kesatuan pada karya II terlihat dari pengorganisasian unsur-

unsurnya saling mendukung dan seutuh. Kesatuan warna hangat yaitu 

warna kuning keemasan memberikan kesan mewah dan elegan, meskipun 

warna yang ditampilkan hanya satu warna. Selain itu, prinsip kesatuan 

juga terlihat pada keserasian subjek yang ditampilkan, yaitu adanya 

keselarasan bentuk satu dengan bentuk yang lainnya. Latar karya II, subjek 

antara khat Allah, khat Basmalah, Ayat kursi, khat Muhammad, dan 

bingkai secara keseluruhan berbeda. Tetapi pada karya II terdapat 

kecocokan antara subjek satu dengan subjek lain sebagai totalitas karya. 

Prinsip kesatuan terlihat pada penerapan prinsip keseimbangan 

setangkup dan keseimbangan memancar, yaitu adanya kesamaan pada 
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belahan kanan dan kiri. Subjeknya seolah mengitari khat ayat kursi, 

sehingga dapat menunjukkan subjek yang diposisikan sebagai pont of 

interest.   

Keindahan karya II dicapai melalui perpaduan dari unsur-unsur 

visual yang menyertainya dengan menggunakan prinsip-prinsip setetis 

dalam penyusunannya. Unsur visual garis yang menyusunnya berupa 

garis-garis lengkung yang memberikan kesan tidak kaku dan luwes (pada 

khat ayat kursi) dan garis lurus yang terkesan kokoh (pada tiang/saka). 

Warna hangat yang dihasilkan dari proses finishing teknik glow, yaitu 

warna kuning keemasan menjadi kekuatan yang dapat menampilkan warna 

asli bahan.  

2.3. Analisis Karya III  

 

Gambar 50. Khat Allah SWT 

Karya III merupakan produk kerajinan logam kuningan berjudul 

khat Allah SWT. Karya ini secara keseluruhan berbentuk persegi panjang 
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dengan ukuran 37cm x 25cm. Media utama berupa logam kuningan. 

Teknik finishing yang digunakan adalah teknik finishing glow.  

Pemanfaatan tekstur pada karya III berupa tekstur nyata. Tekstur 

nyata dihasilkan dari proses ketok, yaitu cekung maupun tekstur cembung 

(menonjol), sehingga membentuk kesan pointilis (tekstur titik-titik) 

sebagai background pada karya ini. 

Unsur visual garis yang terdapat pada karya III meliputi garis-garis 

lengkung dan lurus. Garis lengkung terkesan luwes dan lentur yang 

terdapat pada khat Allah. Gambar Ka’bah yang terletak dibawah khat 

Allah dibentuk dari unsur garis lurus. Warna hangat, yaitu warna kuning 

keemasan merupakan warna keseluruhan pada karya III. Unsur visual 

ruang, secara otomatis akan terbentuk sebagai dampak dari teknik 

pembuatan. 

Keseimbangan yang terlihat pada karya ini adalah keseimbangan 

senjang, yaitu tidak ada batasan yang jelas dalam penyusunan 

komposisinya. Keseimbangan senjang memberi kesan labil dan dinamis, 

sehingga tidak membosankan. Khat Allah ditempatkan di atas bidang 

karya diimbangi oleh bangunan Ka’bah yang tampak perspektif dibawah 

bidang karya.   

Karya III berkesan ”berat” dibawah, tetapi penciptaan tekstur 

disekeliling khat Allah dapat menjadi penyeimbang agar komposisi karya 

menjadi lebih seimbang. Prinsip irama repetitif terlihat pada 

penggambaran garis likuan kain ka’bah yang dilakukan berulangulang.  
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Prinsip kesatuan terletak pada pengorganisasian unsur yang saling 

mendukung dan seutuh, karena adanya keserasian dari unsur-unsur visual. 

Keserasian unsur-unsur visual dapat menimbulkan keselarasan bentuk 

yang satu dengan bentuk yang lainnya.   

Secara keseluruhan keseimbangan (balance) adalah keseimbangan 

senjang artinya tidak ada batasan yang jelas dalam penyusunan 

komposisinya. Sedangkan warna yang dihasilkan tersebut dapat 

menambah nilai keindahan karena warna asli bahan tidak tertutupi. 

Artinya suasana warna yang estetis dapat menunjang ekpresi bentuk benda 

yaitu menonjolkan warna emas yang dihasilkan dari warna asli bahan.  

2.4.Analisis Karya IV  

 

Gambar 55. Ka’bah 

Karya IV merupakan produk kerajinan logam kuningan berjudul 

Ka’bah. Keseluruhan bentuk karya IV adalah persegi panjang berukuran 

100cm x 58cm. Logam kuningan merupakan bahan utama pembuatan 

kerajinan. 
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Karya IV menampilkan tekstur nyata yang dihasilkan dari proses 

ketok, yaitu membentuk kesan pointilis (tekstur titik-titik). Garis-garis 

lengkung sangat terdapat pada raut yang membentuk huruf arab (khat 

talbiyah) yang terletak di tengah-tengah bagian atas bidang karya. Garis 

lurus terlihat pada gambar ka’bah dan bangunan disekelling yang 

menyusunnya.  

Unsur visual warna yang ditampilkan pada karya IV meliputi 

warna merah (warna langit) dari warna cat, warna hitam pada gambar 

ka’bah, warna kuning keemasan yang merupakan warna keseluruhan 

dalam karya ini dan pigura kayu yang berwarna kuning agak kecoklatan. 

Unsur ruang dan gelap terang, secara otomatis akan terbentuk sebagai 

dampak dari teknik pembuatan dan warna yang dihasilkan dari cat.  Karya 

ini bertema campuran, yaitu penggabungan kaligrafi (khat) dan alam 

(situasi orang yang sedang beribadah haji di kota Mekah). Teknik finishing 

yang digunakan adalah airbrush.  

Keseimbangan yang ditampilkan dalam karya ini cenderung 

bersifat simetris atau setangkup artinya keseluruhan bidang karya 

berbentuk persegi panjang. Pembagian bidang karya antara kanan dan kiri 

sama besar, yaitu tepat di tengah-tengah terdapat huruf arab (khat 

talbiyah), sebelah kanan dan kiri terdapat menara, dibwah menara terdapat 

ka’bah dan bangunan yang menyusunnya, sehingga tercipta kesan sama 

besar pada karya tersebut.  
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Raut yang membentuk gambar ka’bah menjadi point of interest 

dalam karya ini, karena selain ukurannya lebih kecil, berwarna hitam, dan 

menggunakan perspektif juga tidak terdapat tekstur buatan (kesan 

pointilis), sehingga menjadikan berbeda dengan bidang-bidang di 

sekelilingnya yang terdapat tekstur dan warna berbeda. 

Keselarasan diciptakan dengan perpaduan antara bagian-bagian 

yang menyusunnya, baik warna tekstur maupun garis yang disusun 

sedemikian rupa. Kesatuan (unity) pada karya VII berupa perpaduan warna 

hangat (merah mengarah ke kuning dalam lingkaran warna). Keserasian 

bentuk satu dengan bentuk lainnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Irama 

yang dihasilkan pada karya ini adalah irama repetitif, yaitu perulangan 

bentuk yang terlihat pada penyusunan (bentuk) pintu yang mengitari 

ka’bah dan pada tiang menara. Selain itu, irama following juga tampak 

pada bidang pintu yang mengelilingi ka’bah, sehingga menciptakan kesan 

suasana ruang yang berfokus pada ka’bah. 

Keseluruhan karya ini menampilkan keseimbangan (balance) 

setangkup, yaitu dengan pembagian bidang karya yang sama besar. Selain itu, 

karya ini juga menampilkan suasana warna  perpaduan antara warna bahan dan 

warna cat. Karena bertema campuran yaitu kaligrafi (khat) dan alam, paduan 

unsur warna dari cat digunakan. Dengan demikian tema campuran (alam dan 

kaligrafi atau khat) dapat dipadukan sesuai dengan unsur-unsur visual dan 

prinsip-prinsip estetis yang menyusun pada karya IV. 

2.5.Analisis Karya V 



85 

 

 

Gambar 58. Bunga dan Fas 

Karya V merupakan produk kerajinan logam kuningan berjudul 

Bunga dan fas. Bentuk karya V adalah persegi panjang dan berukuran 

77cm x 50cm yang ditempatkan secara vertikal. Media utama berupa 

logam kuningan yang dilengkapi dengan pigura kayu. 

 Unsur visual yang terdapat pada karya V meliputi: garis, raut, 

warna, tekstur, dan ruang atau gelap-terang. Unsur visual garis yang 

menyusun pada karya ini berupa garis lurus, dan garis lengkung. Garis 

lurus terdapat pada kesan tepi meja yang terlihat kaku dan tegas. Garis 

lengkung sangat mendominasi karya ini, sehingga menghasilkan bentuk 

vas dan bunga-bunganya.  

Warna kuning keemasan dari logam kuningan tidak sepenuhnya 

dipertahankan. Pada dasarnya warna emas yang harusnya dijadikan 

”kekuatan” menjadi tertutupi, sebagai dari teknik airbrush, sehingga 

menghilangkan nilai lebih yang dihasilkan dari warna bahan. Penggunaan 

teknik airbrush sangat berperan dalam pencitraan warna-warna baru 
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seperti warna merah, ungu, kuning pada bunga. Untuk daunnya 

menggunakan warna hijau dan warna abu-abu dipakai untuk mewarnai 

bidang dasarnya (meja). Warna vas dan background tetap menggunakan 

warna kuning keemasan dari logam kuningan. Penciptaan gelap terang 

terbentuk dari proses pewarnaan dengan menggunakan airbrush, sehingga 

tercipta warna yang pekat dan samar-samar. 

Karya ini menampilkan keseimbangan yang bersifat simetris. 

Secara kasat mata dapat dilihat pada vas dan bunganya yang diletakkan 

tepat di tengah-tengah bidang karya, sehingga tercipta kesan yang sama 

besar antara bagian kiri dan kanan. Dedaunan dan bunga-bunga yang 

menjulur ke kiri dan ke kanan terkesan tidak statis. Meskipun demikian 

irama yang dihasilkan pun kurang menonjol, karena objek hanya berkisar 

pada vas dan bunganya saja yang cenderung diam. 

Kesatuan (unity) pada karya ini berupa perpaduan yang serasi 

antara keseluruhan unsur-unsur visual yang menyusunnya. Sebagai 

tambahan, meskipun warna asli kuningan tertutupi oleh warna cat dari 

airbrush, namun disinilah letak point of interest dalam karya ini karena 

adanya warna yang berbeda dari sekelilingnya yang didominasi oleh warna 

emas. 

Karya ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 77cm x 50cm 

yang ditempatkan secara vertikal. Kedinamisan karya ini tercipta dari 

dedaunan dan bunga-bunga yang menjulur ke kiri dan ke kanan sehingga 
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terkesan tidak statis (tetap). Secara keseluruhan keseimbangan (balance) 

bersifat simetris artinya pembagian bidang karya antara kanan dan kiri 

sama besar. Suasana warna  dipadukan antara warna asli bahan dan warna 

yang berasal dari cat. Pada dasarnya warna tambahan yang berasal dari cat 

dapat menutupi warna asli bahan. Namun penambahan warna dari cat 

tersebut dapat menjadi point of interest dalam karya ini karena adanya 

warna yang berbeda dari sekelilingnya yang didominasi oleh warna emas. 

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Dihadapi Perajin 
dalam Mengembangkan Karya dan Proses Produksi Kerajinan Logam 
Kuningan UD. ”Duta Kharisma Sanjaya” Bedono Kabupaten Semarang 

 

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan dan berdasarkan 

hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik UD. ”Duta Kharisma 

Sanjaya, dapat diperoleh faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

pengembangan produk dan proses produksi kerajinan logam kuningan. 

1. Faktor Pendukung 

Faktor yang mendukung dalam pengembangan produk dan proses 

produksi kerajinan logam kuningan UD. “Duta Kharisma Sanjaya” , yaitu 

adanya dukungan uang pinjaman dari bank.  

Dukungan uang pinjaman dari bank dapat menjadi penunjang 

kelancaran proses produksi kerajinan logam kuningan. Sebagaimana yang 

terjadi pada UD. “Duta Kharisma Sanjaya”, pernah mendapat uang pinjaman 

dari Bank BRI sebesar Rp. 4.000.000,00 pada bulan Januari 2007. Adapun 
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penggunaan uang pinjaman tersebut dipergunakan sebagai modal tambahan 

dalam pengembangan usaha kerajinan logam kuningan.       

2. Faktor Penghambat 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan sesuai hasil wawancara 

yang peneliti lakukan dengan pemilik dan perajin kerajinan logam kuningan 

UD. ”Duta Kharisma Sanjaya”, dapat diperoleh faktor yang menghambat 

dalam pengembangan produk dan proses produksi kerajinan logam kuningan. 

Faktor penghambat tersebut adalah faktor alam, cuaca mendung atau hujan. 

Faktor alam, cuaca mendung atau hujan dapat menghambat proses 

pengeringan pada saat finishing pigura dan airbrush. Jika pada cuaca panas 

proses pengeringan pada saat finishing pigura dan airbrush hanya memerlukan 

waktu ± 1,5 jam namun jika cuaca buruk waktu yang dibutuhkan pada 

pengeringan lebih dari 1,5 jam. Selain itu faktor alam juga berimbas pada 

konsumen atau pemesan, yaitu waktu pengerjaan yang dijanjikan sesuai 

kesepakatan dapat berubah. Dalam mengantisipasi permasalahan ini, sebelum 

terjadi kesepakatan antara pemesan dengan pihak kerajinan maka pihak 

kerajinan memberikan tenggang waktu lebih lama satu atau dua hari menurut 

tingkat kerumitan produk yang dipesan.     
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BAB V 

PENUTUP 

 

A SIMPULAN  

Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

1. Proses produksi kerajinan logam kuningan UD. Duta Kharisma Sanjaya 

Bedono Kabupaten Semarang dikerjakan melalui dua tahapan, yaitu:  

a. Persiapan bahan dan alat, meliputi: 1.bahan yang digunakan, yaitu bahan 

utama, bahan pendukung, dan bahan finishing pigura. 2.peralatan produksi 

kerajinan logam kuningan, yaitu peralatan utama, pendukung, finishing 

logam kuningan, dan peralatan pigura. 

b. Proses produksi kerajinan logam kuningan, yaitu proses pembuatan sket 

gambar, proses penggambaran/pengemalan (pengukiran), proses isi malam 

mainan, proses pengeleman, proses sodok, proses ketok, proses 

penyortiran, proses finishing teknik glow, proses finishing teknik airbrush, 

proses finishing pigura.  

2. Produk kerajinan logam kuningan yang dihasilkan oleh UD. Duta Kharisma 

Sanjaya Bedono Kabupaten Semarang. 

Produk kerajinan logam kuningan yang dihasilkan UD. Duta Kharisma 

Sanjaya Bedono Kabupaten Semarang adalah relief logam kuningan yang 

bertema kaligrafi arab (Khat) yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur’an, bertema 

alam (tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya), dan bertema 

campuran yaitu kaligrafi (khat) dan alam. Adapun variasi bentuk produk yang 
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dihasilkan disesuaikan dengan pesanan dari konsumen. Nilai estetis yang 

terdapat pada kerajinan logam kuningan terletak pada unsur-unsur visual dan 

prinsip-prinsip estetis yang yang tersusun pada karya kerajinan tersebut.    

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi perajin dalam 

mengembangkan karya/produk dan proses produksi kerajinan logam kuningan 

UD. Duta Kharisma Sanjaya Bedono Kabupaten Semarang adalah sebagai 

berikut:  

a. Faktor Pendukung  

1. Adanya dukungan uang pinjaman dari bank.  

Dukungan uang pinjaman dari bank dapat menjadi penunjang 

kelancaran proses produksi kerajinan logam kuningan. Sebagaimana 

yang terjadi pada UD Duta Kharisma Sanjaya, pernah mendapat uang 

pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp. 4.000.000,00 pada bulan Januari 

2007. Adapun penggunaan uang pinjaman tersebut dipergunakan 

sebagai modal tambahan dalam pengembangan usaha kerajinan logam 

kuningan.  

b. Faktor Penghambat 

1. Faktor alam, cuaca mendung atau hujan. 

 Faktor alam, cuaca mendung atau hujan dapat menghambat 

proses pengeringan pada saat finishing pigura dan airbrush. Jika pada 

cuaca panas proses pengeringan pada saat finishing pigura dan 

airbrush hanya memerlukan waktu ± 1,5 jam namun jika cuaca buruk 

waktu yang dibutuhkan pada pengeringan lebih dari 1,5 jam. Selain itu 

faktor alam juga berimbas pada konsumen atau pemesan, yaitu waktu 

pengerjaan yang dijanjikan sesuai kesepakatan dapat berubah. Dalam 
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mengantisipasi permasalahan ini, sebelum terjadi kesepakatan antara 

pemesan dengan pihak kerajinan maka pihak kerajinan memberikan 

tenggang waktu lebih lama satu atau dua hari menurut tingkat 

kerumitan produk yang dipesan.     

 

B SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha kerajinan logam 

kuningan UD. Duta Kharisma Sanjaya Bedono Kabupaten Semarang 

jarang mengikuti pameran dan expo (pasar seni) yang diadakan berbagai 

daerah. Adapun keikutsertaan dalam pareman atau expo yang diadakan 

diberbagai daerah tersebut, berdasarkan pengalaman kerajinan logam 

kuningan kurang mendapatkan respon dari pengunjung atau konsumen. 

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak 

Bani Nurfiadin, disarankan pemilik UD. Duta Kharisma Sanjaya agar 

meningkatkan promosi melalui pameran-pameran dan Expo yang 

diadakan di berbagai daerah.  

2. Berdasarkan data yang diperoleh dan pengamatan, perajin kerajinan 

logam kuningan UD. Duta Kharisma Sanjaya di Desa Bedono sebagian 

besar berpendidikan SMP, dan urutan kedua berpendidikan SMA/SMK. 

Meskipun ada yang berpendidikan Sarjana atau Diploma namun secara 

keseluruhan perajin hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan 

penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan 
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fakta yang dipeoleh disarankan perajin UD. Duta Kharisma Sanjaya agar 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan membaca buku 

atau artikel-artikel yang berkaitan dengan kerajinan logam kuningan, 

sehingga sehingga dapat menambah wawasan bagi perajin terkait dengan 

pengembangan kerajinan logam kuningan .  

3. Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan kaca pada pigura adalah 

kaca transparan mengkilap. Kaca tersebut dapat mengganggu pandangan 

mata untuk melihat karya kerajinan logam kuningan tersebut. 

Berdasarkan temuan data tersebut, disarankan kepada UD. ”Duta 

Kharisma Sanjaya” untuk menggunakan kaca transparan jenis dof (tidak 

mengkilap) pada proses pemasangan pigura. Dengan menggunakan kaca 

jenis dof, karya yang dikemas tidak memberikan efek bias atau pantulan 

4. Berdasarkan informasi (wawancara) dengan Bapak Ashofiadin Kesra 

(Desa Bedono) dapat diperoleh hasil yang berkaitan dengan kerajinan 

logam kuningan. Kerajinan logam kuningan yang terdapat di Desa 

Bedono kurang mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten Semarang, 

berkaitan dengan sumber daya manusia, perajin (tenaga kerja). 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Ashofiadin 

Kesra (Desa Bedono), disarankan kepada Pemerintah Desa Bedono, 

KESBANG POL dan LINMAS, maupun Pemerintah Kabupaten 

Semarang agar menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait 

dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkenaan dengan 

kerajinan logam kuningan.  
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Lampiran 10                                                                                                                 

 
Gambar wawancara peneliti kepada pemilik Usaha Kerajinan 
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Gambar Bahan utama: Logam kuningan. 
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Instrumen Penelitian 

 

I. Judul Skripsi 
Kerajinan Logam Kuningan “UD. Duta Kharisma Sanjaya” Bedono 
Kabupaten Semarang 

II. Teknik Pengumpulan Data 
A. Observasi 

1. Di lingkungan Desa Bedono yang meliputi kondisi fisik desa : 
a Kondisi fisik 
b Sosial budaya 

2. Di lingkungan Perusahaan meliputi : 
Kondisi perusahaan seni kerajinan logam kuningan dan 
lingkungannya: 

a. Lokasi 
b. Lingkungan 
c. Perajin / tenaga kerja 

3. Proses produksi karya kerajinan : 
a. Persiapan alat dan bahan 
b. Proses pembuatan 
c. Proses finishing 

4. Hasil karya kerajinan :  
a. Produk kerajinan logam kuningan ”UD. Duta Kharisma Sanjaya” 
b. Aspek bentuk kerajinan logam kuningan ”UD. Duta Kharisma 

Sanjaya” jika dikaji dari aspek bentuk, unsur visual, dan prinsip-
prinsip estetisnya  
Hasil observasi direkam dengan alat bantu kamera digital 

B. Wawancara 
Informan yang diwawancarai sebagai berikut : 

1. Aparat pemerintah (Bapak H. Sunajan selaku Kepala Desa Bedono, 
Bapak Ashofiadin selaku K.Kesra, Bapak Agus selaku Kabag Umum) 
dan Bapak Ripan selaku tokoh masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa 
Bedono, dengan materi wawancara : 
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Kehidupan sosial budaya ; Adat istiadat ; upacara-upacara adat  

2. Pemilik dan perajin, kerajinan logam kuningan “UD. Duta Kharisma 
Sanjaya” Bedono kabupaten Semarang dengan materi wawancara 
sebagai berikut : 
a Sejarah singkat berdirinya kerajinan logam kuningan “UD. Duta 

Kharisma Sanjaya” Bedono kabupaten Semarang : berdiri tahun, 
pendiri, modal awal, jumlah perajin, produk yang dihasilkan, 
pemasaran, faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi 

b Perajin/Tenaga kerja : jumlah keseluruhan, pendidikan dan 
keahlian masing-masing bagian, umur, jenis kelamin, jam kerja, 
masa kerja dan gaji 

c Proses pembuatan: 
1). Persiapan bahan dan alat: desain, bahan utama, bahan 

pendukung, alat-alat yang digunakan, (peralatan utama, 
peralatan pendukung) 

2). Proses produksi: pemotongan, pemindahan desain, 
pembentukan (dengan teknik tusir), pengetokan/pengeblokan, 
perakitan, lamanya waktu yang diperlukan untuk membuat 
salah satu jenis produk yang dihasilkan   

d Proses finishing : alat-alat yang digunakan, tahapan finishing 
e Produk-produk yang dihasilkan  

C. Dokumen 
Dokumen yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah: 

1. Data statistik Desa Bedono sebagai berikut: 
a Gambaran umum desa: letak dan luas wilayah desa, data monografi 

desa 
b Data kependudukan: jumlah penduduk (secara keseluruhan, 

menurut usia, jenis kelamin dan kewarganegaran) 
c Kehidupan keagaman : agama yang dianut, sarana ibadah 
d Pendidikan 
e Mata pencaharian : jenis kelamin dan jumlah mata pencaharian   

2. Diktat kerajinan dari logam kuningan ”UD. Duta Kharisma Sanjaya”, 
dan koleksi foto karya kerajinan logam kuningan  
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