
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSES PEMBUATAN MOUTHPIECE INSTRUMEN TRUMPET OLEH 

PENGRAJIN LOGAM BUDI PRAMONO DI LANGEN LASTRAN LOR 

YOGYAKARTA 

 

SKRIPSI 

Diajukan dalam rangka menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) untuk mencapai 

gelar Sarjana Pendidikan 

 

Oleh 

PURANTI INDAH PRATIWI 

2503405005 

  

 

JURUSAN PENDIDIKAN SENDRATASIK  

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011 



ii 

PENGESAHAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi FBS UNNES 

pada:  

 

Hari       : Selasa 

Tanggal : 12 Juli 2011 

 

Panitia Ujian Skripsi 

 

 Ketua                                                                                                             Sekretaris 

 

 

 

 

Dra. Malarsih, M.Sn                                                       Drs. Joko Wiyoso, S.Kar, M.Hum 

NIP 196106171988032001                                            NIP 196210041988031002 

                                                                                                                                                                          

                                                                                     

                                                                                                                  Anggota Penguji 

 

 

Penguji I                                                                            Penguji II (Pembimbing II) 

 

 

 

 

 

Drs. Syahrul Syah Sinaga, M. Hum                                  Drs. Eko Raharjo, M. Hum  

NIP 196408041991021001                                               NIP 196504251992031001                                         

 

 

 

Penguji III (Pembimbing I)                                                                                                  

 

 

 

 

 

Drs. Slamet Haryono, M. Sn                                              

NIP. 196610251992031003                                          

  

 

 



iii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diajukan 

ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

pada:  

Hari         : Selasa 

Tanggal   : 12 Juli 2011 

 

 

 

 

Semarang,    Juni 2011 

 

 

Pembimbing I                                                                 Pembimbing II 

 

 

 

 

Drs. Slamet Haryono, M.Sn                                           Drs. Eko Raharjo, M.Hum 

NIP 196610251992031003                                            NIP 196504251992031001 

 

 

Mengesahkan 

Ketua Jurusan Sendratasik  

 

 

 

Drs. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum  

                                            NIP 196408041991021001 



iv 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya 

 

Nama                   : Puranti Indah Pratiwi 

 

NIM                    : 2503405005 

 

Prodi/ Jurusan     : PSDTM/Seni Musik 

 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Proses Pembuatan 

Mouthpiece Instrumen Trumpet Oleh Pengrajin Logam Budi Pramono Di Langen Lastran 

Lor Yogyakarta” saya tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, yang saya hasilkan 

setelah melalui penelitian, pembimbingan diskusi dan pemaparan atau tujuan semua 

kutipan, baik yang langsung maupun tidak langsung, baik yang diperoleh dari sumber 

pustakawan, wahana elektronik, wawancara langsung maupun sumber lainnya, telah 

disertai keterangan mengenai identitas sumbernya dengan cara sebagaimana yang lazim 

dalam penulisan skripsi. Dengan demikian meskipun tim penguji maupun pembimbing 

penulisan skripsi ini membubuhkan tanda tangan sebagai tanda keabsahannya, seluruh 

skripsi ini tetap menjadi tanggung jawab saya sendiri jika kemudian  ditemukan 

ketidakbenarannya saya bersedia menerima akibatnya. 

 

Demikian, harap pernyataaan ini dapat digunakan seperlunya. 

 

 

 

 

 

                                                                                  Semarang,     Juni 2011                                                                  

                                                                                       Yang membuat pernyataaan 

 

 

 

 

                                                                                Puranti Indah Pratiwi 

                                                                          NIM 2503405005 

 

 

 

 



v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

  

 

Motto 

 

“Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda.. niat, usaha dan doa adalah kunci dari 

keberhasilan.. jangan pernah putus asa dalam menghadapi rintangan hidup karena 

sesungguhnya kemudahan selalu menyertai kesulitan, dan Allah SWT tidak akan 

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya” (Kahlil Gibran) 

 

 

 

                                                                                         Persembahan 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk:  

 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak (Joko) dan Ibuku (Nurhayati) yang selalu 

memberikan aliran doa disetiap beliau bersujud kepada Allah SWT dan tak henti-

hentinya berjuang tanpa mengenal lelah memberikan dukungan secara moril 

maupun materil. Maturnuwun Babah Koko.. maturnuwun Wawu Ati.. 

 

2. Buah hatiku tercinta, Putraku Bhisma yang selalu memberi semangat yang luar 

biasa sangat berarti bagiku sehingga aku mampu menyelesaikan studi S1 ini. 

Bunda sayang Bhisma..  

  

3. Suamiku tersayang, Asep yang sudah setia menemani dan memberi semangat 

selama aku menjalani studi S1 ini. 

 

4. Adikku tercinta, Arum yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan 

padaku.  

 

 

5. Keluarga besar tercinta, dari keluarga Bapak dan Ibuku yang selalu mendukung 

aku untuk terus  berjuang menjalani studi S1 ini. 

 

6. Seluruh Dosen Sendratasik dan Staf  karyawan UNNES  yang telah banyak 

membantu selama ini.  

 

  

7. Teman-temanku semua yang selalu memberi motivasi padaku, terutama teman-

temanku yang sudah baik hati meminjamkan laptop dan komputernya. I Lope U 

Full..  

 

8. Kampus Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, UNNES.  

  

 



vi 

KATA PENGANTAR 

 

            Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan 

hidayat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Proses Pembuatan 

Mouthpiece Instrumen Trumpet oleh Pengrajin Logam Budi Pramono di Langen Lastran 

Yogyakarta”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana 

Pendidikan Seni Musik Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik), 

Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Universitas Negeri Semarang (UNNES). Skripsi ini 

tidak lain adalah berkat rahmat Allah SWT kepada penulis, penulis hanya mampu berdoa  

semoga apa yang telah penulis uraikan dalam bentuk karya tulis ini mendapat ridha-Nya 

dan bermanfaat bagi kehidupan sosial kita. Dalam proses penggarapan skripsi ini, penulis 

banyak mengalami kendala, namun semua itu dapat teratasi atas bimbingan dan bantuan 

dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan bantuan tersebut tentu skripsi ini tidak 

akan terwujud seperti yang diharapkan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan 

dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojdo M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan belajar di jurusan Sendratasik Prodi 

Pendidikan Seni Musik S1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang. 

 

2. Prof. Dr. Rustono, dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan ijin penelitian skripsi ini.  

 

3. Drs. Syahrul Syah Sinaga, M. Hum., Ketua Jurusan Seni Drama Tari dan Musik 

yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam melakukan perizinan 

dan dorongan pada peneliti untuk menyusun Skripsi ini. 

 

4. Drs. Slamet Haryono, M. Sn., Pembimbing I dan Drs. Eko Raharjo, M. Hum., 

Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan hingga 

terselesaikan skripsi ini. 



vii 

5. Bapak Budi Pramono, Terimakasih banyak atas waktu, tenaga, dan pikiran dalam 

membantu proses penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

 

 

            Tiada yang dapat penulis persembahkan kepada beliau selain doa, semoga amal 

dan jasa baiknya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari 

skripsi ini masih banyak kekurangan namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi yang memerlukan. 

 

 

 

                                                                                               Semarang,    Juni 2011 

 

 

 

                                                                                                          Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

SARI 

 

 

Pratiwi, Puranti Indah, 2011. Proses Pembuatan Mouthpiece Instrumen Trumpet Oleh 

Pengrajin Logam Budi Pramono Di Langen Lastran Lor Yogyakarta. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs. Slamet Haryono, M.Sn., Pembimbing II : Drs. Eko Raharjo, 

M.Hum.,  

 

 Proses pembuatan mouthpiece instrumen trumpet Budi Pramono belum pernah 

diteliti, sudah banyak musisi tiup logam yang menggunakan produknya dan mengakui 

kualitas mouthpiece Budi Pramono, selain itu sangat sulit menemukan seorang pengrajin 

logam yang mampu membuat mouthpiece instrumen trumpet seperti Budi Pramono. 

Harga jual mouthpiece produksinya terbilang murah berkisar Rp.500.000 hingga 

Rp.600.000 per mouthpiece. Adapun permasalahan penelitian adalah apa sajakah bahan 

yang di gunakan untuk pembuatan mouthpiece dan bagaimanakah proses pembuatan 

mouthpiece instrumen trumpet oleh Budi Pramono. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis 

data yang dilakukan dengan tahapan reduksi, klasifikasi data, interpretasi data, dan 

deskripsi data dalam bentuk kata-kata, kemudian menarik kesimpulan. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan-bahan proses pembuatan mouthpiece 

instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi Pramono di Langen Lastran Lor 

Yogyakarta adalah logam kuningan yang berasal dari jenis logam tembaga murni 

dipadukan dengan jenis logam seng, maka akan terjadi suatu jenis logam paduan lain, 

yang dinamakan Loyang. warna loyang kuning menyerupai emas, oleh karena itu logam 

ini disebut kuningan. Ada 10tahapan proses pembuatan mouthpiece antara lain 

1.pembuatan Desain, 2.pengeboran Lubang, 3.pembentukan Cup Mouthpiece dan Shank, 

4.pembentukan Lubang Cup Mouthpiece, 5.pembentukan Shoulder, 6.pembentukan 

Backbore, 7.pembentukan Throat, 8.pembentukan Rim, 9.pembentukan Shank, 

10.Penyelesaian (finishing). 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran agar pengrajin logam Budi 

Pramono diharapkan dapat mencari dan mendidik SDM (Sumber Daya Manusia) untuk 

dijadikan karyawan di Sanggar seni Budi Pramono tersebut agar dapat meningkatkan 

kapasitas produksi dan omset penjualan mouthpiece instrumen trumpet buatannya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

           A.  Latar Belakang Masalah    

Instrumen trumpet termasuk instrumen musik Aerophon, maksudnya instrumen 

musik yang bersumber bunyi Aero (Ponoe Banoe 1984 : 102).  atau udara. Instrumen 

trumpet pertama kali berbentuk lurus dan silindris terbuat dari bahan alami seperti 

kayu, tanduk hewan dan bambu yang ditemukan di setiap benua. 

Instrumen trumpet asli yang berbentuk sekarang ini adalah bentuk bugel, yang 

dikenal dengan nama sangkakala, sebuah instrumen trumpet tanpa ventil (klep) yang 

sering dipergunakan militer untuk aba-aba berkumpul, bangun pagi, saat makan, apel 

pagi, apel siang, dan sebagainya. 

Instrumen trumpet pertama kali menggunakan bahan perak dan perunggu  pada 

dinasti ke-16 di Mesir dengan panjang sekitar 60 cm. Sebagai penghasil bunyi 

dibutuhkan medium lain, yaitu mouthpiece (Marsha Tambunan 2004 : 242) Organ 

mouthpiece pada saat ini jelas dibutuhkan setiap pemain terutama pemain instrumen 

trumpet, karena pemain musik yang baik harus mengenal dan memahami secara 

mendalam instrumen yang dimainkannya.  

Seiring dengan perkembangan jaman instrumen trumpet juga banyak 

mengalami perkembangan bentuk, dari bentuk lurus ke bentuk huruf S 

mempergunakan slide dan valve mulai dikembangkan sehingga bentuk trumpet 

menjadi standart, dan mulai dipergunakan dalam orkestra, big band, dan marcing 

band.  
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Alasan penulis memilih tema ini yaitu karena sebelumnya penelitian skripsi 

ini belum ada yang melakukan dan penelitian proses pembuatan mouthpiece 

instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi Pramono yang tinggal di 

Langenlastran Lor Yogyakarta sangat sulit untuk didapatkan. Walaupun ada 

pengrajin mouthpiece yang lain, namun kualitasnya belum dapat diyakinkan. Hal 

tersebut berdasarkan informasi-informasi dari musisi tiup logam yang pernah 

memesan dan menggunakan mouthpiece Budi Pramono. Tidak sedikit pemain 

instrumen trumpet yang telah memesan mouthpiece pada beliau, antara lain Gatut 

(pemain Twillight Orchestra), Eric Awuy (pemain Twillight Orchestra), Marwan 

(pemain Elfa Seciora Big Band). Pada tahun 2001 beliau diangkat menjadi dosen 

TPLB di Jurusan Kriya Logam Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia. 

Mengenai ukuran mouthpiece instrumen trumpet Budi Pramono membuat 

berdasarkan dari pemesan mouthpiece tersebut, kendati harganya terbilang murah 

seharga Rp.500.000,- hingga Rp.600.000,- per mouthpiece, namun kualitasnya 

bagus. Budi Pramono terus memperhatikan dan menjaga kualitas mouthpiece 

instrumen trumpet buatannya agar tetap digemari oleh pemain. 

Mouthpiece instrumen trumpet yang tersedia di pasaran tidak hanya terbuat 

dari bahan logam kuningan, karena ada juga yang terbuat dari bahan fiber. Dari 

kedua jenis bahan di atas, yang paling banyak digunakan adalah yang terbuat dari 

bahan logam, dan dilihat dari pasaran mouthpiece insrumen trumpet di seluruh dunia 

bisa dipastikan 90% dari bahan logam dan 10% terbuat dari bahan fiber. 

        Banyak sekali jenis mouthpiece beredar di pasaran dari bahan dasar fiber untuk 

kepentingan tertentu, antara lain meraih keuntungan, walaupun hal itu tidak diiringi 

dengan tingkat pemahaman, informasi, dan pengetahuan karakter mouthpiece itu 
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sendiri. Pengetahuan ini hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, seperti pabrik, 

pengrajin, atau penjual, akibatnya terjadi kesenjangan antara penghasil dan pemakai 

mouthpiece tersebut (musisi).  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dipandang perlu adanya 

peningkatan kualitas pembuatan mouthpiece instrumen trumpet dalam negeri agar 

bisa bersaing dengan produk luar negeri. artinya para pengrajin mouthpiece 

instrumen trumpet harus lebih serius, jeli, teliti, serta mempunyai standart dalam 

menghasilkan produksinya.   

 

B. Rumusan Masalah   

Perumusan masalah yang ada adalah:   

1. Apa sajakah bahan yang digunakan untuk membuat mouthpiece instrumen 

trumpet oleh pengrajin logam Budi Pramono?                                                                                                                                                                   

2.  Bagaimanakah proses pembuatan  mouthpiece  instrumen trumpet oleh pengrajin 

logam Budi Pramono?  

 

C.  Tujuan Penelitian  

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses   pembuatan 

mouthpiece instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi Pramono 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan dasar pembuatan mouthpiece 

instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi Pramono 
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D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat praktis 

 Dengan adanya Penulisan ini memberikan pengalaman yang sangat berarti untuk 

mengetahui bagaimana proses pembuatan mouthpiece instrumen trumpet.  

2. Manfaat teoretis  

Semoga karya tulis ini bisa menjadi acuan bagi pengrajin logam mouthpiece  

untuk meningkatkan kualitas mouthpiece instrumen trumpet dalam negeri dan 

bisa  bersaing dengan produk mouthpiece instrumen trumpet luar negeri.  

3. Manfaat bagi masyarakat  

Memberikan wawasan tentang proses pembuatan mouthpiece instrumen  trumpet 

khususnya pada pemain instrumen trumpet dan masyarakat umum yang tertarik 

mendalami bidang pembuatan mouthpiece instrumen trumpet. 

 

E.  Sistematika Skripsi 

Kemudian pada tahap pembuatan laporan, segala hasil yang berupa analisa 

maupun eksperimentasi dijadikan karya ilmiah berupa skripsi dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

Bab I.  

Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan , tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.  

     Bab II.  

Landasan Teori, bab ini memuat konsep atau teori yang berkenaan dengan 

obyek penelitian dan dijadikan dasar atau acuan berpijak untuk mengkaji 

permasalahan yang ada, yaitu proses.  
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    Bab III  

  Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian,              

sasaran penelitian, teknik pengumulan data, teknik analisis data, serta teknik  

pemeriksaan keabsahan data  

   Bab IV.  

Hasil penelitian, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu apa 

sajakah bahan yang digunakan dan bagaimanakah proses pembuatan mouthpiece 

instrumen trumpet.   

Bab V.  

             Penutup, berisi tentang  kesimpulan dan saran penulis. 

             Bagian akhir penulisan skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI  

 

A. Pengertian Proses  

Proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan suatu 

rangkaian perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk (Kamus Besar  

Bahasa Indonesia, 1988: 703). Produksi adalah proses mempergunakan unsur-

unsur produksi dengan maksud menciptakan faedah untuk memenuhi kebutuhan 

manusia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 706)  

Proses adalah runtutan perubahan dalam peristiwa dalam perkembangan 

sesuatu (Purwadarminta, 1983: 769). Produksi adalah suatu kegiatan untuk 

meningkatkan kegunaan atau faedah suatu barang,  ini dapat berupa mengubah 

bentuk dan menghasilkan  barang yang baru (Sriyadi, 1988: 34) sejalan dengan 

pendapat tersebut pengertian produksi dapat diartikan sebagai upaya yang 

dilakukan untuk menigkatkan kegunaan bahan atau barang sehingga menghasikan 

barang yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan produksi banyak 

dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan atau industri kecil.  

Proses adalah rentetan suatu perubahan atau peristiwa dalam 

perkembangan suatu rangkaian perbuatan atau pengolah yang menghasilkan suatu 

produk (Anton Moelino, 1988:701)  

Produksi adalah proses mengeluarkan suatu hasil dengan faedah untuk 

memenuhi suatu kebutuhan manusia (Anton Moelino, 1988:701) 

Menurut Indawati (2004:13) disebutkan bahwa produksi dalam ekonomi 

berarti rasio dari proses menghasilkan yang dicapai dengan pengorbanan yang 
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dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu produk. Produksi mengandung makna 

keinginan dan upaya manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan di segala 

bidang.  

Menurut Sachari (1986: 84-86) seorang perancang dalam mendesain harus 

memiliki pengalaman estetis karena dalam merancang harus mempertimbangkan 

beberapa faktor di antaranya:  

1. Faktor Performasi 

Desain yang dibuat harus mempunyai kualitas, ekonomis, aman dan 

disesuaikan dengan kondisi fisiologis manusia. Dalam proses pembuatan 

perlu dipertimbangkan faktor performansi agar karya yang dihasilkan 

berkualitas. 

2. Faktor Kegunaan atau Fungsi  

Desain yang dibuat harus disesuaikan dengan fungsinya. 

3. Faktor Produksi  

Pembuatan desain juga mempertimbangkan faktor proses produksiseperti 

bahan yang dipakai, pemilihan media yang tingkat kesukaran desain dan 

banyaknya biaya yang digunakan. Memperhitungkan faktor produksi ini 

sangat penting karena dapat memperkecil resiko yang terjadi selama proses 

produksi.  
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4. Faktor Keuntungan  

Faktor keuntungeran berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan. Dalam 

membuat suatu karya seni hendaknya diperhitungkan antara pengeluaran dan 

pemasukan selama proses produksi sehingga tidak merugi.  

5. Faktor Estetis 

Desain yang dibuat harus memenuhi faktor estetis dengan us didukung 

oleh berbagai unsur-unsur desain maupun prinsip-prinsip desain, sehingga 

produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen.  

Tahapan ketiga penciptaan karya seni adalah visualisasi ke dalam 

medium. Tahap visualisasi adalah kegiatan para seniman dengan segala 

potensi kreatifnya (termasuk kemampuan mengolah kualitas bahan sebagai 

medium berekspresi). Medium harus digunakan apabila ingin menyelesaikan 

proses mencipta sampai pada tahapan ke final. Bisa saja pada tahapan awal 

seniman sudah melibatkan medium dalam rangka menemukan gagasan 

ataupun yang dikembangkan pada tahapan berikutnya. Tidak jarang seniman 

dalam mengawali proses mencipta dengan membuat sketsa atau model awal. 

Proses produksi desain termasuk dalam kegiatan mencipta suatu karya 

atau proses kreatif. Proses berkarya seni terdiri dari proses fisiologis dan 

psikologis (Rondhi, 2002: 30). Proses fisiologis adalah proses yang 

melibatkan unsur fisik atau motorik. Sedangkan unsur psikologis adalah 

proses yang terjadi di kepala seseorang. Apa yang bisa kita lihat adalah unsur 

fisiologis sedangkan unsur psikologis tidak dapat dilihat karena ada dalam 

pikiran seseorang. Proses kreatif dalam penciptaan karya seni yang 
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pertaosesma adalah pengalaman inderawi, yang kedua munculnya gagasan, 

dorongan dan perasaaan, ketiga adalah tanggapan melalui medium ekspresif 

dan yang keempat terciptanya bentuk karya seni.  

Penerapan proses produksi pada pembuatan mouthpiece instrumen 

trumpet diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut penentuan kebutuhan 

bahan, kebutuhan peralatan, dan cara pembuatan sampai pada perolehan 

bentuk barang jadi dengan mutu sesuai dengan tujuan perencanaan yang 

diharapkan.  

Sebagaimana bentuk badan usaha yang lainnya, pengrajin logam Budi 

Pramono juga berusaha untuk menghasilkan produk yang bermutu, karena itu 

untuk mencapai kualitas dalam proses produksi maka perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan proses produksi harus 

dilaksanakan secara berkesinambungan, konsisten, tepat dan sesuai yang 

ditetapkan.  

a). Alat Musik   

Alat Musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi 

untuk tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang 

umumnya diperuntukkan bagi alat yang khusus ditujukan untuk musik. 

Bidang ilmu yang mempelajari alat musik disebut organologi (Seni 

Musik).  

b). Alat musik tiup  

Alat musik tiup menghasilkan suara sewaktu suatu kolom udara 

didalamnya digetarkan. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi 

gelombang yang dihasilkan terkait dengan panjang kolom udara dan 
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bentuk instrumen, sedangkan timbre dipengaruhi oleh bahan dasar, 

konstruksi instrumen dan cara 4 menghasilkannya (Seni Musik SMP, 

2006: 124). Contoh alat musik ini adalah trumpet dan flute. 

B.  Sejarah Perkembangan Instrumen Trumpet 

            Pengertian instrumen trumpet (tiup logam), memiliki sisi kelemahan jika 

dikatakan bahwa menurut pengertian umum jenis instrumen ini terbuat dari bahan 

metal atau logam.  Pengertian tersebut mengundang pertanyaan,  sama halnya 

dengan pertanyaan, mengapa instrumen flute dan saxophone  dimasukan dalam 

kategori logam. Pertanyaan tersebut membawa difinisi baru tentang keluarga alat 

musik.  Karakter pada instrumen tiup logam terletak pada mouthpiece yang 

berbentuk mangkuk (cup). Definisi tentang instrumen trumpet dan instrumen tiup 

logam lainnya menjadi terlengkapi oleh fakta bahwa bunyi yang dihasilkan 

bersumber dari mouthpiece berbentuk mangkuk.Istilah “ Cupped-mouthpiece famili ”  

lebih tepat untuk menyebut keluarga alat musik tersebut menjadi keluarga alat musik 

tiup logam dengan mouthpiece berbentuk mangkuk (Willi Apel1972 : 105).   

        Seiring sulitnya untuk membuat suatu penjelasan antara instrumen trumpet 

jaman dahulu dengan instrumen trumpet modern, walaupun demikian instrumen 

trumpet utamanya sebagian besar berbentuk lurus dan silindris mengingat sebuah 

instrumen trumpet cenderung berlekuk dan berbentuk kerucut. Instrumen trumpet 

jaman dahulu ditemukan di setiap benua dan biasanya dihubungkan dengan upacara 

agama, kerajaan, dan untuk kepentingan militer atau perayaan-perayaan militer. 

        Instrumen trumpet pertama kali terbuat dari bahan alami seperti tanduk hewan, 

kayu, bambu dan perunggu atau perak dengan nama Tutankhamun dengan panjang 
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sekitar 60 cm, jenis instrumen dengan nama Lituss.  Bentuk-bentuk instrumen 

tersebut dapat dilihat seperti gambar berikut ini 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Lituus 

Sumber : Buku Musical Instrument of the World 

 

          Instrumen trumpet pertama kali ditemukan  di Eropa Barat yakni di antara 

masa jatuhnya kerajaan Romawi abad XV1, dan kebanyakan instrumen musik dalam 

bentuk aslinya daratan Eropa dari Eropa Timur melalui Byzantium, sedangkan dari 

arah lain yaitu dari timur laut melalui pantai Baltik, atau melalui kerajaan Islam 

Afrika utara. 

 Pada masa itu belum terdapat keseragaman bentuk instrumen musik, jika 

dilihat dari segi teknik permainannya masih sangat sederhana, jauh berbeda seperti 

dikenal sekarang. Secara nyata instrumen musik yang dimaksud, dapat dilihat dari 

bentuk umum konstruksinya dan juga cara memegangnya. Namun demikian jaman 

reinessance telah menunjukkan suatu kemajuan teknik dengan benar, dan merupakan 



 

 

 

12 

peristiwa bersejarah, sehingga membuat perhatian para seniman untuk 

mengungkapkan kebebasan perseorangan yang baru (R.Taryadi 1986 : 18).  

         Instrumen musik jaman sekarang sebagai suatu komposisi gambaran yang 

tidak begitu memperhatikan syarat-syarat fungsional. Misalnya lukisan di  National 

Gallery London, di masa Phillipino Lippis sempat sebelum itu, dan mereka 

berkeyakinan bahwa asal mula trumpet dari bangsa Arab, yakni dari kata anfil.   

        Instrumen trumpet di Arab menjadi lebih popular setelah kembalinya tentara 

dari pertempuran. Oleh sebab itu makin lengkaplah dokumen tentang trumpet, baik 

berupa gambar-gambar, kesusastraan, maupun peninggalan-peninggalan di masa 

lampau. Pada saat itu dikenal dua bentuk instrumen trumpet yang lebih panjang yaitu  

Claro dan Buzine sebenarnya berasal dari bahasa latin Buciana. Sedangkan Claro 

panjangnya dua kaki sampai tiga kaki dan sangat untuk suara tinggi (melengking), 

selain itu berfungsi sebagai pemberi isyarat , juga digunakan untuk keperluan 

kemiliteran kerajaan-kerajaan. 

     Abad XII William dari malmesbury mempunyai ide untuk memanggil 

khalayak ramai, selalu menggunakan instrumen tuba atau claro sejenis trumpet, 

sehingga dapat diartikan bahwa penggunaan instrumen trumpet semakin luas lagi, 

suara yang dihasilkan terdengar melengking tinggi sehingga secara teoritis 

ambitusnya lebih luas. Dengan demikian pada saat itu ada dua jenis instrumen tiup 

logam yaitu buzine dan trumpet. Mereka mempunyai fungsi dan peranan hampir 

sama. Penggunaan istilah trumpet atau trumpet (Trumpet Peite)  menjadi lebih jelas 

perbedaannya dengan buzine, abad XIV Guillame de Machault berhasil menulis 

kedua instrumen tersebut. 
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 Perbedaan kedua bentuk insrumen trumpet di atas hanya mengenai 

ukurannya. 

Claro dengan ukuran panjang empat kaki, sedangkan buzine  enam kaki. Ukura 

panjang trumpet akan menempatkan pada posisi dominan. Sedangkan baik buruk 

suatu instrumen trumpet ditilik dari hasil suara yang dihasilkan. Oleh karena itu 

orang membedakan musik untuk keperluan di dalam dan di luar ruangan, musik di 

dalam ruangan tidak memerlukan nada-nada, sedangkan musik di luar ruangan 

sangat memerlukan nada-nada nyaring. 

     Perubahan bentuk instrumen trumpet sekarang dimulai pada tahun 1300 

dengan instrumen trumpet bentuk V yang mendatar dan renggang (luas). Kemudian 

bertahap lengkungan bentuk V tersebut dipersempit menjadi bentuk saling bertindih.  

Dari tahun ketahuan ternyata bentuk instrumen trumpet makin pendek, bahkan ada 

yang melingkar tiga kali berulang-ulang dan ternyata hasilnya sangat memuaskan.  

Bentuk melingkar ini pada awalnya tidak memprihatinkan tempat khusus untuk 

memegang instrumen trumpet, oleh karena itu terdapat kelemahan tidak stabil. 

       Berikut ini di berikan gambaran pentahapan bentuk instrumen trumpet dari abad 

XIII hingga abad XVIII.  Tahap pertama gambar 4, tahap kedua gambar 5, tahap 

ketiga gambar 6, dan tahap keempat gambar 7.   

1. Tahap pertama berbentuk kelak-kelok yang melebar pada suatu bidang.  Bentuk 

ini terdapat pada sekitar abad XIV.  Instrumen trumpet bentuk “V” yang 

mendatar dan renggang atau luas.  Instrumen trumpet pada masa tersebut masih 

sangat saderhana, belum ditemukan teknik pembuat instrumen trumpet dengan 

menggunakan katup sehingga nada-nada yang dihasilkan masih sangat terbatas, 

saperti contoh gambar berikut: 
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                                                             Gambar  4. 

                                                Sumber : skripsi R. Taryadi 

 

2. Berbeda dengan instrumen trumpet buatan tahapan pertama, instrumen trumpet 

tahap kedua, pada abad XIV sampai abad XV berbentuk kelak-kelok dengan 

bentuk “V” yang berjarak lebih sempit, seperti contoh gambar berikut:  

 

 

 

 

                                                                             Gambar 5. 

                                                               Sumber : Skripsi R. Taryadi 

 

3. Tahap ketiga berbentuk kelak-kelok yang sempit di dua tempat.  Bentuk ini di 

dapat sekitar abad XVI, seperti contoh gambar-gambar berikut: 

 

 

 

 

                                                               Gambar 6. 
Sumber : Skripsi R. Taryadi 

 

4. Tahap keempat, variasi dari bentuk “c” dengan mouthpiece dan bell  yang 

bersilang.  Bentuk ini muncul sekitar abad XVII sampai dengan abad XVIII dan 

digunakan para ahli Inggris. 
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Gambar 7. 
 Sumber : Skripsi R. Taryadi) 

 

 Penjelasan sejarah instrumen trumpet telah dikemukakan di muka, masih 

berkisar pada bentuk dan kontruksi serta penggunaan bahan dasar, tetapi dalam 

pembuatanya perlu mengalami sebagian nada-nada yang dihasilkan, walaupun 

semua sejarah mengenai instrumen trumpet telah diungkapkan diatas, tetapi pada 

masa sekarang masih terdapat bukti-bukti peninggalan adanya berbagai instrumen 

trumpet kuno, hal tersebut dapat dilihat pada koleksi pribadi masyarakat di 

Nurnberg. Kota Nurnberg menjadi pusat perhatian dan merupakan tempat 

peristirahatan bagi orang Eropa, daerah ini terkenal dengan hasil kerajinan yang 

terbuat dari logam antara lain trumpet, tromba, tuba, dan sebagainya. Teknik 

pembuatan instrumen trumpet cenderung merahasiakan hasil penemuanya, ini 

merupakan rahasia bagi setiap pengrajin. Pengrajin atau pembuat instrumen trumpet 

paling baik hingga tahun 1795 adalah Johann Wilhelm Haas (1649-1760). Selain 

Nurnberg dibeberapa kota di Eropa pada abad XVI, XVII, dan abad XVIII terdapat 

juga para pengrajin instrumen trumpet, yaitu di Wina (Vienna), Praha (Paraguay), 

dan London.  
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Pada tahun 1808 John Hyde menemukan bentuk instrumen trumpet baru 

yang disebut bentuk “K”, jenis ini termasuk instrumen trumpet lincir buatan Inggris 

yang lazim disebut slide trumpet, seperti contoh gambar berikut:  

 

 

 

                                                                       Gambar 8. Trumpet Lincir Inggris  

Sumber : Skripsi R. Taryadi 

               Setelah instrumen trumpet lincir tahun 1810 lahir bentuk lain yang baru 

disebut bugel buatan Perancis dengan bentuk lebih kecil dari pada instrumen trumpet 

lincir Inggris.  

Kedua macam instrumen trumpet lincir ini memiliki kemampuan yang 

memungkinkan seorang pemain dapat memainkan nada-nada kromatis. Pada masa 

sekarang instrumen trumpet tersebut atau yang semacam itu sudah tidak 

dipergunakan lagi dan statusnya berubah menjadi barang antik, seperti contoh 

gambar berikut:  

 

 

 

 

 

                           Gambar 9. Trumpet Lincir Perancis 
                                                   Sumber : Skripsi R. Taryadi 

 

  Selain kedua macam instrumen trumpet lincir pada tahun 1800-1900, ahli 

pembuat instrumen trumpet pernah merekayasa mencari suatu bentuk instrumen 

trumpet seperti yang diharapkan, yaitu dapat memproduksi nada-nada lengakap 
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secara kromatis, tetapi hal ini secara teknis sangat menyulitkan para pemainya. 

Gagasan seperti tersebut antara lain dicetuskan oleh Stoelzel, pemain oboe dari 

Jerman pada tahun 1817, yang berhasil membuat instrumen trumpet menggunakan 

tujuh buah valve yang setar dengan tujuh posisi trombone, tetapi beliau juga 

mengembangkan bell tiga menjadi tujuh buah.  

 Berhubung bentuk instrumen trumpet gagasan Stoelzel dan Henry Diston, 

kurang berkembang dan tidak praktis, efisien, maka pada abad 19 terciptalah bentuk 

instrumen trumpet yang sesungguhnya, disempurnakan oleh Adolphe Saix (Antoie-

Joseph) tahun 1819-1894 menggunakan tiga buah valve dan sebuah bell, bentuk 

tersebut akhirnya bertahan sampai sekarang, seperti halnya instrumen trumpet 

modern.  

Dengan menggunakan instrumen trumpet hasil karya Adolphe Saix, seorang 

pemain tiup instrumen trumpet akan mampu memproduksi nada-nada harmonis 

secara lengkap, hanya menggunakan tiga buah valves (Philip Bate 1978) Penggunaan 

fungsi masing-masing valve, baik single maupun kombinasi satu, dua, atau tiga 

valve, dapat mengatur ukuran panjang pipa saluran instrumen yang dimaksud. 

Sehingga hasil produksi nadanya berkembang menjadi berbagai jarak nada (interval) 

seconde besar, seconde kecil, dan ters kecil.  

Hal mendasar pada perkembangan instrumen trumpet terletak pada 

perubahan bell dan mouthpiece. Sebagai pendukung di atas melihat contoh gambar 

berikut ini 
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 Gambar 10. Mouthpiece Gaya barok dan perubahan bell dari Jaman renaissance akhir  

hingga jaman barok akhir . 

Sumber : Buku Musical Instrument karya Edward H. Tarr ´Trumpet) 

Sekilas tentang sejarah instrumen trumpet dan perkembanganya tersebut 

perlu dicantumkan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulisan skripsi ini 

penekanannya bukan mengenai sejarah instrumen trumpet, maka pembahasan yang 

lebih rinci akan mengulas tentang proses pembuatan mouthpiece instrumen trumpet.  

C.   Pengertian  Mouthpiece  

      Kata mouthpiece berasal dari bahasa Inggris (mouth).  Mouthpiece instrumen 

trumpet yang berbentuk cup sebagai sumber bunyi tersambung dengan saluran udara 

berbentuk silinder dan berakhir pada bentuk corong. Ditinjau dari cara menghasilkan 

bunyi, maka instrumen trumpet termasuk instrumen tiup logam (bass instrumen), 

yaitu instrumen yang cara memproduksi suaranya dihasilkan dari udara yang 

ditiupkan melalui kedua bibir yang diposisikan secara tertentu pada kubang 

mouthpiece.  

Mencermati mouthpiece secara utuh, maka secara fungsional tidak akan lepas 

dengan instrumen trumpet. Namun dalam pembahasan ini akan difokuskan pada 

pembahasan mouthpiece instrumen trumpet. Adapun bagian-bagian mouthpiece 

instrumen trumpet serta ukurannya adalah sebagai berikut:  
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              Gambar 11. Desain mouthpiece instrument trumpet  

 

                   

 

 

 

 

                                Gambar 12. Sumber Gambar trumpet techniq hal 8 

           a. Bagian-bagian mouthpiece 

Berdasarkan gambar di atas, ke tujuh bagian mouthpiece instrumen trumpet 

adalah:  

1. Backbore adalah lubang belakang dari mouthpiece yang memanjang dan 

bentuknya melebar kea rah keluar.  

2. Throat adalah kerongan dari mouthpiece berbentuk silindris, bagian panjang  

yang lurus dari throat ini akan menentukan intonasi dari mouthpiece dan 

instrumennya masing-masing, karena kebersihan dari throat sangat penting 

untuk diperhatikan oleh pemain instrumen trumpet.  

3. Shoulder of Throat adalah pertemuan lubang dalam dan luar mouthpiece yang 

berbentuk V dan C, bentuk V akan menghasilkan kualitas yang lebih tajam.  
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4. Cup atau mangkuk adalah sebagai tempat bibir pemain untuk meniupkan  

udara di mouthpiece.  

5. Rim adalah bagian lingkaran mouthpiece, mouthpiece mempunyai dua bagian  

rim, yaitu rim dalam dan rim luar. Bagian tepi dalam atau titik pertemuan 

antara rim dengan cup juga penting diperhatikan karena berpengaruh terhadap 

ketepatan attack. Bagian rim luar adalah bagian dari mouthpiece yang 

bersentuhan langsung dengan bibir, oleh sebab itu kenyamanan dari rim juga 

perlu diperhatikan oleh pemain instrumen trumpet.  

 

6. Diameter of cup adalah ukuran dari cup tersebut, diameter of cup sangat 

menentukan bagi pemain instrumen trumpet untuk menentukan getaran dan 

dorongan udara yang ditiupkan di mouthpiece, bagi pemain instrumen trumpet  

yang memakai diameter cup lebar untuk menghasilkan suara yang bagus dan 

keras dalam meniup mouthpiece udara yang dikeluarkan harus didukung 

dorongan atau tekanan nafas yang kuat.  

 

7. Shank adalah bagian luar mouthpiece yang berbentuk silinder, diameter shank 

juga harus pas dengan bagian pipa belakang pada instrumen trumpet. Jika 

bagian belakang terlalu longgar maka akan membuat pemain instrumen 

trumpet merasa tidak nyaman karena mouthpiece akan selalu bergeser-geser. 
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b. Macam-macam ukuran mouthpiece  

Model 

No. 

Kedalaman 

Cup 

Perkiraan 

Diamaeter 

Cup 

Bentuk Rim Keterangan 

1A 

 

 

 

1B 

 

 

 

 

 

1C 

 

 

1D 

 

 

 

1E 

 

 

 

 

 

1 ¼ C 

 

 

 

 

1 ½ B 

 

 

 

 

 

 

1 ½ c 

 

 

 

 

2C 

Dalam 

 

 

 

Dalam 

sedang 

 

 

 

 

Sedang  

 

 

Dangkal 

Sedang 

 

 

Dangkal  

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Dalam 

Sedang 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sedang 

17.00 mm 

 

 

 

17.00 mm 

 

 

 

 

 

17.00 mm 

 

 

17.00 mm 

 

 

 

17.00 mm 

 

 

 

 

 

17.00 mm 

 

 

 

 

17.00 mm 

 

 

 

 

 

 

17.00 mm 

 

 

 

 

 

Tpis sedang 

 

 

 

Lebar Sedang 

 

 

 

 

 

Lebar Sedang  

 

 

Lebar Sedang  

 

 

 

Lebar Sedang 

 

 

 

 

 

 Lebar Sedang 

 

 

 

 

Lebar Sedang 

Tidak terlalu 

tajam 

 

 

 

 

 Lebar Sedang 

Tidak terlalu 

tajam 

 

 

 

Cup extra besar untuk 

pemain dengan ambasir 

yang kuat . 

 

Memproduksi volume 

nada dengan kuat. 

Cup extra besar untuk 

pemain dengan ambasir 

yang kuat 

 

Mempoduksi volume 

nada dengan kuat 

 

Cup medium, bagus 

digunakan untuk 

memainkan apa saja 

 

Mencukupi untuk 

mencapai nada tinggi 

 

 

 

 

Mudah mencapai nada 

tinggi, cocok untuk 

terompet sopran atau 

piccolo 

 

Cup besar bagi pemain 

trompet yang kuat  

Nada yang sangat rapi 

ketika dibawakan 

dengan kekuatan yang 

besar 

 

Memproduksi nada 

dengan volume yang 

besar. 

Untuk pemain yang 

ambasirnya terlatih baik 
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2 ½ C 

 

 

 

 

3B 

 

 

 

 

3C 

 

 

 

5B 

 

 

 

 

 

5C 

 

 

 

 

 

7C 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Dalam 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

Dalam 

Sedang 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

16.50 mm 
 

 

 

16.40 mm 

 

 

 

 

16.30 mm 

 

 

 

 

16.30 mm 

 

 

 

16.25 mm 

 

 

 

 

 

16.25 mm 

 

 

 

 

 

16.20 mm 

 

 

 

Lebar Sedang, 
Lebih rendah  

di luar 

 

Lebar Sedang, 

Lebih rendah 

di luar 

 

 

Lebar Sedang 

 

 

 

 

Lebar Sedang 

 

 

 

Lebar Sedang, 

Lebih rendah 

di luar, lapisan 

pinggir yang 

tidak terlalu 

tajam  

Lebar Sedang, 

lingkaran 

dalam dan luar 

yang bagus, 

lumayan datar  

 

Lebar sedang , 

Lebih rendah 

di luar, lebih 

tajam di dalam 

Cup sedang, cocok 
digunakan untuk 

kondisi apapun 

 

Cup yang sangat besar, 

kuat, Nada yang jernih 

Cocok untuk pemain 

dengan ambasir yang 

bagus 

Cup besar, jernih, segar 

dan kering untuk 

trompet in C. Bagi 

pemain yang bibirnya 

kuat dan lentur 

Cup yang lumayan 

besar. Nada yang 

dihasilkan penuh dan 

hidup 

 

Cup besar dengan nada 

yang kaya dan penuh  

Cocok untuk kondisi 

apapun 

 

Rim yang tepat dan cau 

yang lebar. Nada yang 

dihasilkan hangat dan 

penuh.  

 

 

untuk pemain dengan 

ambasir yang kuat 

namun tidak terlalu 

suka lapisan pinggir 

yang tajam.  

Menghasilkan nada 

terkesan hidup dan kaya 

menghasilkan nada 

yang cemerlang khusus 

untuk pelajar musik dan 

artis (Vincent Bach 

1993). 
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Instrumen musik tiup logam atau dikenal sebagai brass instrumen adalah alat 

musik yang menghasilkan suara yang berasal dari getaran bibir pemainnya saat meniup 

melalui tabung resonator (pada jenis instrumen tertentu disebut sebagai Mouthpiece). 

Instrumen musik ini dikenal  sebagai labrosones, yang berarti instrumen yang 

dibunyikan oleh getaran bibir. 

Dua faktor yang mempengaruhi perubahan intonasi nada pada instrumen musik 

berkatup: menekan katup yang ada untuk mengubah atau mengalihkan panjang udara 

yang melewati pipa, dan mengubah celah bibir pemainnya atau disebut sebagai 

"embouchure", yang akan menentukan frekuensi getaran pada instrumen tersebut. 

Pandangan umum para sarjana (lihat organologi) menganggap istilah 

instrumen musik tiup logam seharusnya didefinisikan berdasarkan bagaimana suara 

dihasilkan, dan bukan didefinisikan pada bahan yang digunakan untuk membuat 

instrumen tersebut (logam). Dengan demikian, tidak ada kerancuan pendefinisian 

terhadap instrumen musik yang masuk ke dalam kategori ini bahan pembuatnya adalah 

kayu, disisi lain instrumen musik tiup kayu (disebut sebagai woodwind instrument). 

      D.  Bahan yang Digunakan untuk Pembuatan Mouthpiece Trumpet 

Bahan dasar mouthpiece instrumen trumpet yang beredar di pasaran 

kebanyakan terbuat dari logam kuningan, pengrajin Budi Pramono, dalam membuat 

mouthpiece instrumen trumpet juga menggunakan bahan dasar dari logam kuningan. 

Secara umum bisa dikatakan, bahwa logam kuningan tersebut digunakan karena 

kombinasi antara sifat dan karakternya, sama dengan jenis mouthpiece instrumen 

trumpet buatan luar negeri, terutama sekali berkenaan dengan tingkat respon dan 

ketahanannya. Ditambah lagi harga produksinya, tidak begitu mahal, akan tetapi 

mouthpiece instrumen trumpet hasil buatan Budi Pramono tidak dijual ke pasaran, 
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Budi Pramono memproduksi apabila mendapat pesanan dari pemain instrumen 

trumpet yang berada di Yogyakarta dan Jakarta. 

       Di Indonesia terdapat beberapa jenis logam yang tersebar di seluruh pasaran, akan 

tetapi tidak semua jenis logam dapat dimanfaatkan untuk dibuat sebagai mouthpiece 

instrumen trumpet atau instrumen musik yang lainnya seperti cymbal drum dan gamelan. 

Jenis-jenis logam yang dapat dimanfaatkan untuk membuat instumen musik ialah 

perunggu, perak, kuningan, menurut sifatnya ke tiga jenis logam tersebut termasuk jenis 

logam paduan.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan penelitian 

Seluruh data dari hasil wawancara, observasi, test dan demontrasi disajikan 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bagdan yang dimaksud 

“penelitian  kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang 

diamati” (Moleong, 2002:3). 

B. Penentuan Lokasi dan Sasaran Penelitian  

 1.   Lokasi penelitian       

       Lokasi penelitian ini adalah di kediaman sekaligus sanggar kerja pengrajin 

logam Budi Pramono, kampung Langenlastran Lor no.15A Yogyakarta.  terletak 

di Alun-alun selatan Yogyakarta. Budi Pramono lahir di Langenlastran Lor 

Yogyakarta pada tanggal 11 April 1950, merupakan anak nomer satu dari tiga 

bersaudara. Ayahnya yang bernama Sapar Sapto Piogo, sedangkan ibunya 

bernama Sakinem.  

2.     Sasaran penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek/sasaran adalah bahan dan proses 

pembuatan mouthpiece instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi Pramono di 

Langen Lastran Lor No. 15A Yogyakarta.  
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C. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan, keterangan atau informasi yang benar dan dapat dipercaya. Data yang 

dimaksud adalah data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk kepentingan 

pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Teknik Observasi         

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang komplek, yang tersusun 

dari proses biologis dan psikologis (Usman, 2003:54). Penulis akan meneliti dan 

mengamati secara langsung proses pembelajaran ekstra kulikuler musik 

kenthongan di kelas.  Jenis observasi yang dilaksanakan adalah observasi 

eksperimental ialah observasi yang dilakukan terhadap situasi yang disiapkan 

sedemikian rupa untuk meneliti sesuatu yang dicobakan. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan observasi dengan berfokus pada setting, pelaku dan sasaran.  

a. Setting : tempat atau sanggar dilakukannya proses pembuatan           

mouthpiece instrumen trumpet pleh pengrajin logam Budi Pramono di 

Langenlastran Lor Yogyakarta.  

b. Pelaku : Budi Pramono dan Penulis proses pembuatan mouthpiece instrumen 

trumpet.  

c. Sasaran pembelajaran : di tempat atau sanggar proses pembuatan mouthpiece 

instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi Pramono. 

d. Alat : hp camera 
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2. Teknik wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi atau tanya 

jawab. Adapun bentuk wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara berencana dan tidak berencana, adalah: 

a. Wawancara berencana adalah suatu wawancara yang telah dipersiapkan atau 

suatu wawancara yang telah disusun dalam suatu pertanyaan kepada 

responden. 

b. Wawancara yang tidak berencana adalah suatu wawancara yang tidak ada 

persiapan sebelumnya, jadi bersifat spontanitas (Koentjaraningrat, 1991 : 

138-139). 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a. Wawancara baku terbuka, yaitu jenis wawancara yang menggunakan 

seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara 

penyajiannya sama untuk setiap responden (Moleong, 1990 : 136). 

Wawancara ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai proses 

pembuatan mouthpiece instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi 

Pramono di Langenlastran Lor Yogyakarta. Teknik wawancara dalam 

penelitian ini dilaksanakan kepada Budi Pramono tentang bagaimana proses 

pembuatan mouthpiece instrumen trumpet. Teknik wawancara ini dilakukan 

untuk dapat mengangkat data-data tentang proses pembuatan mouthpiece 

instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi Pramono, kelebihan dan 

kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Wawancara dilakukan kepada 

nara sumber yaitu Budi Pramono. 
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b. Wawancara pembicaraan informal dipandang perlu dilakukan berkaitan 

dengan peneliti yang terlibat dan berperan sebagai objek yang diteliti. 

Wawancara pembicaraan informal, yaitu yang bergantung pada spontanitas 

pewawancara dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. 

Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana 

biasa, wajar pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada beberapa 

narasumber yaitu :  

1. Budi Pramono sebagai pembuat mouthpiece instrumen trumpet itu sendiri di 

Langenlastran Lor Yogyakarta. 

2. Pramono Anung sebagai seseorang yang dapat men steam dan                      

memainkan instrumen trumpet. 

3. Teknik Dokumentasi        

 Dokumentasi adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bukan manusia, 

seperti foto dan bahan statistik (Nasution, 1996:85). Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mencari sumber informasi yang ada kaitannya dengan penelitian 

yang berupa dokumen foto, letak dan bentuk kondisi sanggar seni Budi Pramono, 

bahan dan peralatan untuk membuat mouthpiece instrumen trumpet. Melalui 

teknik dokumentasi peneliti dapat mempelajari bahan dokumen yang 

berhubungan dengan materi “ proses pembuatan mouthpiece instrumen trumpet 

oleh pengrajin logam Budi Pramono di Langenlastran Lor Yogyakarta, Alun-alun 

Selatan Yogyakarta. 
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D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting       

dalam kegiatan penelitian, terutama apabila menginginkan kesimpulan tentang 

masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana perkembangan bentuk penyajian kesenian 

tradisional kentongan. Oleh karena itu data yang diperoleh dari hasil penelitian 

dianalisis secara tepat agar kesimpulan yang didapat tepat pula. 

Langkah analisis data dilakukan dengan sistematis dari proses 

pengumpoulan data sampai akhir penelitian. Proses analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar, foto dan sebagainya. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif yaitu meneliti kondisi proses pembuatan mouthpiece instrumen 

trumpet, kemudian data yang diperoleh bersifat deskriptif. Analisis ini tidak 

berdasarkan angka-angka melainkan dalam bentuk pernyataan secara deskriptif. Data 

yang sudah diolah dapat memberikan gambaran mengenai proses pembuatan 

mouthpiece instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi Pramono. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis jenis yang kedua yaitu 

model interaksi atau interactive analysis models, dengan angkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Pengumpulan Data        

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang 

dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian 

data tersebut di catat. Penulis mencari data dengan cara wawancara, observasi dan 
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dokumentasi dengan Budi Pramono tentang proses pembuatan mouthpiece 

instrumen trumpet di Langenlastran Lor Yogyakarta. 

b. Reduksi Data        

 Menurut Miles dan Huberman reduksi data adalah pemilihan, pemusatan 

perhatian pula penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis I lapangan (Miles dan Huberman, 1992 : 17). Reduksi data 

bertujuan untuk menganalisis data yang mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data agar dapat ditarik kesimpulan bila iperoleh kurang 

lengkap maka peneliti mencari kembali data yang diperlukan di lapangan. Dalam 

penelitian ini proses reduksi dapat dilakukan dengan pengumpulan data dari hasil 

wawancara, observasi an dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan 

berdasarkan kemiripan data. 

c. Penyajian Data        

  Menurut Miles dan Huberman (1992:18) penyajian data adalah pengumpul 

informasi terusan yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan 

tindakan. Kemudian dalam hal ini data yang telah dikategorikan tersebut kemudian 

diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan diskriptif 

yang didasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dapat menggambarkan seluruh 

atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti, sehingga dapat menggambarkan 

seluruh atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti. Data yang telah direduksi 

tersebut merupakan sekumpulan informasi yang kemudian disusun atau diajukan 

sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 
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d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi      

  Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau  verifikasi. 

Menurut Miles dan Huberman, verifikasi sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya 

makna-makna yang muncul dari data harus dilaporkan kebenarannya, 

kekokohannya (Miles dan Huberman, 1992 : 19). Dalam penarikan kesimpulan 

atau verifikasi ini, didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas 

masalah yang diangkat dalam pokok permasalahan yang diteliti ini.  

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data digunakan untuk menyanggah balik terhadap kesan bahwa 

penulisan kualitatif  tidak ilmiah, merupakan sebagian unsur yang tidak terpisahkan 

dari konsep pengetahuan penelitian kualitatif. Pemeriksaan terhadap keabsahan data 

secara cermat sesuai dengan teknik yang dimaksudkan sebagai upaya akan penelitian 

yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi. Untuk 

menguji keabsahan data dalam penelitian digunakan teknik penguji data triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan data. Menurut Patton (Moleong, 2004:176) triangulasi 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan 

cara: 

1. Membandingkan data observasi dengan data dari hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan informan dalam situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu itu. 
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4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang masih berlaku. 

Datton (dalam Moleong, 2004:178) menyatakan bahwa dalam hal ini jangan 

sampai banyak mengharapkan hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan 

pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting bisa mengetahui adanya alasan 

terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. 
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B A B  I V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Pengrajin  Logam Budi  Pramono di Langen lastran Lor  

Yogyakarta 

           Sub bab ini merupakan hasil interview yang dilakukan  pada bulan Februari 

2011 di kediamannya sekaligus sanggar kerja pengrajin Budi Pramono, kampung 

Langenlastran Lor no.15A Yogyakarta. 

Budi Pramono lahir di Langenlastran Lor Yogyakarta pada tanggal              

11 April 1950, merupakan anak nomor satu dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama 

Sapar Sapto Piogo, sedangkan ibunya bernama Sakinem. Pada umur tujuh tahun 

Budi Pramono masuk Sekolah Rakyat (SR) kalau sekarang Sekolah Dasar (SD) di 

Panembahan 1 Yogyakarta pada tahun 1957 dengan lamanya menempuh masa 

pendidikan enam tahun, maka kemungkinan besar umur tigabelas tahun beliau sudah 

menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Setelah menyelesaikan pendidikan 

dasar beliau melanjutkan pendidikan di tingkat menengah (SMP) di SMPN 4 

Yogyakarta pada tahun 1963 dengan lamanya menempuh pendidikan tiga setengah 

tahun dikarenakan pada waktu itu Indonesia terjadi G30S/PKI. Setelah 

menyelesaikan pendidikan tingkat menengah beliau melanjutkan pendidikan tingkat 

atas (SMA) di SMAN 1 Yogyakarta pada tahun 1967 dengan menempuh pendidikan 

tiga tahun, pada tahun 1971 melanjutkan pendidikan tingkat universitas di Sekolah 

Tinggi Seni Rupa Indonesia (STSRI) mengambil jurusan Kriya, beliau 

menyelesaikan pendidikan  di STSRI selama tujuh tahun. 
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Dalam kasus pengrajin mouthpiece instrumen trumpet di Langenlastran Lor 

Yogyakarta terdapat satu nilai tambahan, karena pengrajin yang membuatnya dan 

merintisnya  Budi Pramono, kebetulan juga seorang ahli logam. Meski beliau sendiri 

sejak kecil sudah mempunyai dasar-dasar keterampilan logam, membuat mouthpiece 

instrumen trumpet sungguh merupakan pekerjaan yang harus mengkombinasikan 

tiga keahlian sekaligus yaitu dasar-dasar pertukangan, pengetahuan materi atau 

bahan, dan pengetahuan musik (khususnya yang berkaitan dengan instrumen musik 

yang dibuatnya). 

Budi Pramono, sebagai salah satu pemilik sanggar kerajinan logam, sejak 

kecil sudah memiliki dasar-dasar logam karena kakek dan ayahnya seorang 

pengrajin logam di Langenlastran Lor Yogyakarta, kakeknya seorang pengrajin keris 

dan logam yang lainnya di Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan 

VII-VIII, sedangkan ayahnya seorang ahli teknologi kerajinan logam, teknologi 

berasal dari bahasa Inggris  “technology”  artinya ilmu pemakaian bahan-bahan 

mentah bagi kerajinan, kerajinan yang dimaksud di sini lengkapnya kerajinan 

tangan, yaitu kesenian yang menghasilkan berbagai barang perabotan, barang-barang 

hiasan atau barang-barang berkualitas yang masing-masing bernilai seni. 

Pada awalnya Budi Pramono mencoba membuat mouthpiece instrumen 

trumpet dari perkenalannya dengan Taryadi, seorang dosen instrumen trumpet di 

Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia pada tahun 1990, 

tidak sedikit pemain instrumen trumpet yang telah memesan mouthpiece pada beliau, 

antara lain Gatut (pemain Twillight Orchestra), Eric Awuy (pemain Twillight 

Orchestra), Marwan (pemain Elfa Seciora Big Band). Pada tahun 2001 beliau 
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diangkat menjadi dosen TPLB di Jurusan Kriya Logam Fakultas Seni Rupa Institut 

Seni Indonesia. 

Mengenai ukuran mouthpiece instrumen trumpet beliau dalam membuat 

tergantung dari pemesan mouthpiece tersebut, kendati harganya terbilang murah 

seharga Rp.500.000,- hingga Rp.600.000,- per mouthpiece, namun kualitas bagus. 

Beliau terus memperhatikan dan menjaga kualitas agar mouthpiece instrumen 

trumpet buatannya tetabp digemari oleh pemain. 

Mouthpiece instrumen trumpet yang tersedia di pasaran tidak hanya terbuat 

dari bahan logam kuningan, karena ada juga yang terbuat dari bahan fiber. Dari 

kedua jenis bahan di atas, yang paling banyak digunakan adalah yang terbuat dari 

bahan logam, dan dilihat dari pasaran mouthpiece insrumen trumpet di seluruh dunia 

bisa dipastikan 90% dari bahan logam dan 10% terbuat dari bahan fiber. 

B. Bahan yang Digunakan untuk Pembuatan Mouthpiece Trumpet 

           Bahan dasar mouthpiece instrumen trumpet yang beredar di pasaran 

kebanyakan terbuat dari logam kuningan. Pengrajin Budi Pramono, dalam membuat 

mouthpiece instrumen trumpet juga menggunakan bahan dasar dari logam kuningan. 

Secara umum bisa dikatakan, bahwa logam kuningan tersebut digunakan karena 

kombinasi antara sifat dan karakternya, sama dengan jenis mouthpiece instrumen 

trumpet buatan luar negeri, terutama sekali berkenaan dengan tingkat respon dan 

ketahanannya. Ditambah lagi harga produksinya, tidak begitu mahal, akan tetapi 

mouthpiece instrumen trumpet hasil buatan Budi Pramono tidak dijual ke pasaran, 

beliau memproduksi apabila mendapat pesanan dari pemain instrumen trumpet yang 

berada di Yogyakarta dan Jakarta. 

Di Indonesia terdapat beberapa jenis logam yang tersebar di seluruh pasaran, 
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akan tetapi tidak semua jenis logam dapat dimanfaatkan untuk dibuat sebagai 

mouthpiece instrumen trumpet atau instrumen musik yang lainnya seperti cymbal 

drum dan gamelan. Jenis-jenis logam yang dapat dimanfaatkan untuk membuat 

instumen musik ialah perunggu, perak, kuningan, menurut sifatnya ke tiga jenis 

logam tersebut termasuk jenis logam paduan. 

Di dalam kerajinan logam terdapat beberapa jenis-jenis logam, untuk 

memudahkan cara mempelajari jenis-jenis logam tersebut, di bawah ini akan di 

bedakan macam-macam jenis logam menurut keadaannya, yaitu: 

a. Logam Murni 

                                        

 

 

 

 

                                                Gambar 22. Logam murni  

                       (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

Logam murni ialah suatu jenis logam yang tidak bercampur dengan jenis logam- 

logam yang lainnya, jenis logam murni diperoleh dari hasil proses pembersihan 

bijih logam. Adapun beberapa cara pembersihan atau pernisahan jenis  logam 

yang diinginkan. 
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b. Logam Paduan 

 

 

 

 

                            

                                Gambar 23. Logam paduan 

                    (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

Logam paduan ialah suatu hasil proses persenyawaan antara dua macam logam 

murni atau lebih dan logam baru yang terjadi mempunyai sifat-sifat yang 

berlainan dengan logam-logam murninya. Pembentukan logam paduan dilakukan 

dengan cara mencairkan logam murninya secara bersama-sama kemudian 

mendinginkan logam-logam murni secara bersama-sama, kemudian 

mendinginkan kembali sehingga menjadi beku, pada saat memadukan logam--

logam tadi harus diusahakan agar menjadi beku. 

c. Logam Rongsok 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar 24. Logam rongsok  

                    (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

Selain jenis-jenis logam yang telah disebukan di atas, masih ada jenis logam lain 
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yang dapat digunakan yaitu logam rongsok, semua jenis logam yang di peroleh 

dari para pedagang rongsokkan atau rombengan. Logam-logam rongsokan ini 

temyata dapat digunakan untuk pembuatan barang-barang kerajinan yang lainnya 

dengan mutu yang tidak banyak bedanya dengan logam asli dari pabrik logam, 

justru harganya lebih murah. 

Khusus dalam penelitian ini, bahan dasar yang digunakan oleh pengrajin 

mouthpiece  Budi Pramono adalah logam kuningan, kuningan sendiri berasal dari 

paduan jenis logam tembaga murni dipadukan dengan jenis logam seng, maka 

akan terjadi suatu jenis logam paduan yang lain, yang dinamakan loyang, warna 

loyang adalah kuning hampir menyerupai emas, oleh karena itu logam ini sering 

disebut kuningan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa semua bagian-bagian yang 

berhubungan dengan mouthpiece instrumen trumpet diinformasikan untuk 

memberi gambaran dan pemahaman secara menyeluruh tentang bahan-bahan dan  

proses pembuatan mouthpiece instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi 

Pramono di Langen Lastran Lor Yogyakarta, selain itu untuk memberi wawasan 

pada pemain instrumen trumpet yang ada di Indonesia. Khusus dalam penelitian 

ini, bahan dasar yang digunakan oleh pengrajin mouthpiece  Budi Pramono 

adalah logam kuningan, kuningan sendiri berasal dari paduan jenis logam 

tembaga murni dipadukan dengan jenis logam seng, maka akan terjadi suatu jenis 

logam paduan yang lain, yang dinamakan loyang, warna loyang adalah kuning 

hampir menyerupai emas, oleh karena itu logam ini sering disebut kuningan. 
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                               Gambar 25. Jenis Logam kuningan 
                                   (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

C. Alat-alat Yang Digunakan Untuk Membuat Mouthpiece Instrumen Trumpet  

Dalam proses pembuatan mouthpiece instrumen trumpet pengrajin logam     Budi 

Pramono menempuh beberapa tahap yaitu dengan menggunakan mesin bubut dan 

bantuan peralatan-peralatan lain yang digunakan untuk membentuk logam kuningan 

menjadi mouthpiece instrumen trumpet. Peralatan-peralatan itu ialah sebagai berikut: 

 

        a  .Mesin bubut 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gambar 27. Mesin bubut 
                                   (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011 ) 
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b. Jangka sorong, peralatan ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar 

diameter bahan dasar logam kuningan. 

 

 

 

 

 

 

                                              Gambar 28. Jangka sorong 

                               (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 
 

 

c. Gergaji tangan, peralatan ini digunakan untuk memotong logam kuningan yang 

akan dijadikan sebuah mouthpiece instrumen trumpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar 29. Gergaji tangan  
                                    (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

 

d. Batu asah (grendo), peralatan ini digunakan untuk mempertajam ujung mata 

pahat yang digunakan untuk memahat logam kuningan 
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                             Gambar 30. Batu asah (grendo) 
                              (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

e. Kunci L, peralatan ini digunakan untuk mengencangkan dan mengendurkan 

paku berulir (mur dan bahut) yang  pada mesin bubut. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Gambar 31. Kunci L 
                                                (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

f . Pahat, dalam pembubutan dikenal dua jenis pahat, yaitu: 

1. Pahat pengelupas, pahat ini digunakan untuk mengelupas atau mengkikis 

logam kuningan. Pahat jenis ini terdiri dari: 

a) Pahat kuku, digunakan untuk membentuk dasar dan lengkung pada bahan 
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dasar logam kuningan 

b) Pahat tusuk, pahat yang kedua ujungnya miring, dengan tepi-tepi potong 

siku atau wrong ini berguna untuk melakukan sayatan-sayatan penyelesaian. 

 

2. Pahat pengikis adalah beberapa pahat yang diberi bentuk-bentuk khusus yang 

dapat menghasilkan beberapa bentuk, bentuk ujungnya rata, dipertajam 

menurut bentuk lengkung yang diinginkan. Bisa juga dibuat dari kikir rata 

yang sudah tidak terpakai. 

 

 

 

 

 

 

                                                      Gambar 32. Pahat  

                                (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

g. Bore, peralatan ini digunakan untuk mengebor bahan dasar logam kuningan. 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 33. Bore  

   (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 
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h. Ampelas, peralatan ini digunakan untuk memperhalus bahan dasar logam 

kuningan. 

Ampelas yang digunakan ada 3 macam yaitu ampelas kasar, ampelas sedang dan 

ampelas halus. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Ampelas  

                        (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011)  

 

i. Lansol, peralatan ini digunakan untuk mengemal lubang cup mouthpiece 

instrumen trumpet.  

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 35. Lansol  

    (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 
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D.   Proses Pembuatan Mouthpiece Instrumen Trumpet Oleh Pengrajin Logam 

Budi    Pramono 

a. Tahap pertama yaitu pembuatan Desain:  

Dalam penelitian ini mouthpiece instrumen trumpet yang akan di buat oleh 

pengrajin logam Budi Pramono sesuai dengan permintaan penulis yaitu 

mouthpiece instrumen trumpet berukuran 7C dengan  Bentuk shoulder C, dengan 

kedalaman Cup sedang, perkiraan Diameter Cup 16.20 mm, bentuk Rim lebar 

sedang lebih rendah di dalam, dan akan menghasilkan nada yang cemerlang 

khusus untuk pelajar musik dan musisi intrumen trumpet. 

 

 

 

 

 

                       Gambar 26. Sumber Gambar trumpet techniq hal 8 

sepotong logam kuningan yang sudah digergaji, dengan ukuran 10 cm telah 

disiapkan pengrajin logam Budi Pramono, lebihan panjang 1,5 cm pada ujung dan 

pangkal logam kuningan digunakan catokan pada mesin bubut. 
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           Gambar 36. Bahan dasar jenis logam kuningan 
                                            (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 37. Bahan Dasar Jenis Logam Kuningan yang Sudah Dipasangkan pada Mesin Bubut                      

                                             (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 
 

 

 

b. Tahap ke dua yaitu pengeboran Lubang: 

 pertama pada ujung logam kuningan berbentuk lurus sebesar 3 mm, dan 

pengelupas kulit bagian paling luar pada logam kuningan, tujuan 

pengelupasan kulit logam kuningan supaya menjadi rata dan halus, dalam 

pengeboran pertama pengrajin logam Budi Pramono menggunakan mata 

bor ukuran kecil, dan menggunakan pahat kuku ukuran sedang, untuk 

pengelupasan kulit luar logam kuningan dipasangkan pada mesin bubut, 
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ujung mata pahat merapat pada bagian tepi logam kuningan. Pengarahan 

ujung mata hendaknya dilakukan dengan hati-hati, pengelupasan ini dapat 

dilakukan dari kanan atau kiri dan dapat dimulai atau dihentikan setiap 

saat oleh pengrajin Budi Pramono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                           Gambar 38. Tahap pengelupasan  
                                                (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar 39. Proses pengeboran pertama  
                                       (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

c.  Tahap ke tiga yaitu pembentukan Cup Mouthpiece dan      Shank: 

 pengrajin logam Budi Pramono membetuk cup mothpiece dan 

shank dengan cara dipahat menggunakan pahat kuku ukuran kecil dan 

sedang dengan melihat bentuk mouthpiece instrumen trumpet yang 

digunakan sebagai contoh oleh pengrajin logam Budi Pramono sehingga 
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bentuk awal cup mouthpiece dan shank dapat terbentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 40. Pembentukan lubang cup mouthpiece  
                                         (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 41. Pembentukan shank pada mouthpiece instrumen trumpet  
                                          (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

d. Tahap ke empat yaitu pembentukan Lubang Cup Mouthpiece:  

pengrajin logam Budi Pramono membentuk lubang cup mouthpiece 

instrumen trumpet yang ke dua dengan mengukur diameter lubang cup 

mouthpiece yang digunakan contoh oleh pengrajin logam Budi Pramono 

dengan menggunakan jangka sorong, ukuran contoh mouthpiece yang 

digunakan oleh pengrajin logam Budi Pramono adalah ukuran 7C. Dalam 
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membentuk lubang cup mouthpiece pengrajin logam Budi Pramono 

mengunakan mata bor ukuran sedang dan pahat kuku ukuran kecil, untuk 

memudahkan membentuk cup mouthpiece pengrajn logam Budi Pramono 

menggunakan bantuan lansol yang digunakan untuk mengemal diameter 

lubang cup dan jangka sorong untuk mengetahui hasil sementara ukuran 

diameter cup. Dalam proses pembuatan pengrajin Budi Pramono menemukan 

hambatan dalam memperoleh hasil- diameter cup yang sama besarnya  

dengan contoh mouthpiece yang digunakan, walaupun pengrajin telah 

menggunakan bantuan lansol dan jangka sorong. Ukuran diameter cup sangat 

memepengaruhi pada bibir pemain, cup dengan diameter lebar memberi 

kesempatan yang besar pada bibir untuk dapat bergetar lebih di dalam 

mouthpiece dan menghasilkan suara nada yang keras. Dalam menggunakan 

mouthpiece ukuran cup lebar bibir pemain diharuskan untuk membuka lebih 

banyak dan dukungan dorongan nafas yang lebih banyak sehingga 

mendapatkan suara yang lebih bagus. Untuk pemain instrumen trumpet 

pemula diharapkan tidak menggunakan ukuran diameter cup yang lebar, 

tetapi menggunakan ukuran cup yang sedang, karena akan menemukan 

kesulitan untuk mencapai nada-nada tinggi dan kelenturan bibir, karena otot-

otot pemain belum terlalu kuat. 
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     Gambar 42. Pembentukan cup mouthpiece instrumen trumpet  
                            (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 43. Pengemalan diameter cup mouthpiece instrumen trumpet  
                        (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

e. Tahap ke lima yaitu pembentukan Shoulder:  

pengrajin logam Budi Pramono membentuk sholder menggunakan 

mata mur ukuran kecil, dalam membentuk shoulder pengrajin logam Budi 

Pramono melakukan pengeboran dengan sangat hati-hati dan teliti, karena 

shoulder merupakan pertemuan lubang dalam dan lubang luar, dan 

merupakan penghasil nada. Bentuk shoulder ada dua macam V dan C, 

bentuk shoulder V akan menghasilkan kualitas suara lebih lembut, 

sedangkan shoulder bentuk C akan menghasilkan kualitas suara yang lebih 



 

 

 

50 

tajam. Pemain trumpet dalam orkestra sering menggunakan shoulder 

bentuk V, sedangkan pemain trumpet big band kebanyakan menggunakan 

shoulder bentuk C untuk mendapatkan attack dan nada tinggi lebih 

mudah. 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar 44. Pengeboran shoulder 
                                   (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Gambar 45. Hasil lubang shoulder  
                                           (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011 ) 

 

f. Tahap ke enam yaitu pembentukan Backbore:  

pengrajin logam Budi Pramono membentuk backbore menggunakan 

mata bor ukuran kecil dan sedang. Dalam proses pengeboran membentuk 

backbore pengeboran selalu dilakukan berulang-ulang untuk mengetahui 
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kedalaman yang sudah didapatkan, dengan menggunakan jangka sorong dan 

melihat hasil bentuk backbore sudah melebar ke arah keluar dan berbentuk 

silinder, jika lubang belakang tersebut diperlebar dari ukuran standart maka 

secara alamiah  

nada yang dikeluarkan akan terdengar lebih keras, panjang lubang 

belakang yang berlebihan juga mempengaruhi intonasi dari instrumen trumpet 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Gambar 46. Pengeboran backbone 
                                                 (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

g.  Tahap ke tujuh yaitu pembentukan Throat:  

Pengrajin Budi Pramono membentuk throat menggunakan mata bor 

ukuran kecil, bentuk throat berbentuk silinder. Panjang bagian yang lurus dari 

throat ini akan menentukan intonasi dari mouthpiece dan instrumen trumpet 

tersebut, dalam pengeboran throat pengrajin logam Budi Pramono 

melakukanya dengan hati-hati dan berulang-ulang. Pemain instrumen trumpet 

dan tiup logam yang lainnya perlu memperhatikan kebersihan dari bagian 

throat dengan selalu membersihkan dengan cara menyikat bagian dalamnya, 

karena kotoran air liur dari pemain instrumen trumpet dan debu dapat 



 

 

 

52 

mempengaruhi intonasi dan kepekaan dari mouthpiece tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 47. Hasil lubang backbone 
                                     (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

h. Tahap ke delapan yaitu pembentukan Rim:  

         pengrajin logam Budi Pramono rim dengan menggunakan pahat kuku 

ukuran kecil, ujung mata pahat diarahkan pada bagian tepi ujung mouthpiece 

dengan kemiringan sedemikian rupa, pahat kuku perlahan-perlahan dilintaskan 

untuk mengkikis tepi logam kuningan dengan melihat bentuk rim pada, 

mouthpiece yang digunakan sebagai contoh oleh pengrajin Budi Pramono. 

Ukuran diameter rim luar pada mouthpiece yang digunakan untuk contoh 

adalah 26,6 mm dan diameter dalam 16,5 mm, sedangkan hasil ukuran rim 

yang dibuat oleh pengrajin logam Budi Pramono 26,9 mm untuk rim luarnya, 

dan 16,7 mm untuk rim dalamnya. Bagian tepi dalam dari rim atau titik 

pertemuan antara rim dengan mangkuk juga harus diperhatikan oleh pemain, 

karena berpengaruh pada ketepatan attack. Tepi yang tepat akan sangat 

membantu ketepatan attack untuk membidik nada, rim mouthpiece yang tidak 

tepat pada tepinya akan membuat pemain sulit untuk membidik nada, dan 
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membuat bibir pemain tidak bebas bergerak. 

 

 

 

 

 

 

                                         Gambar 48. Hasil pembentukan rim 
                                                 (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

i. Tahap ke sembilan yaitu pembentukan Shank:  

          pengrajin logam Budi Pramono membentuk bagian shank dengan 

menggunakan pahat kuku ukuran kecil, ujung mata pahat diarahkan pada 

bagian tepi pangkal kuningan, kemudian pahat kuku perlahan-lahan 

dilintaskan pada tepi logam kuningan. Untuk membuat bentuk shank 

menjadi silinder dalam mengubah gerakan ujung mata pahat harus 

terkontrol dengan cermat, karena setiap pengubahan arah secara tiba-tiba 

akan menyebabkan goresan-goresan, ini akan merusak hasil pembentukan 

shank. Ukuran bagian shank juga harus pas dengan bagian belakang mulut 

pipa dari instrumen trumpet, jika bagian belakang tersebut terlalu longgar 

maka akan membuat pemain merasa tidak nyaman karena mouthpiece 

akan selalu bergeser-geser. 
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                                        Gambar 49. Pembentukan shank 

                                               (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Gambar 50. Hasil pembentukan shank  
                                              (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

 

Setelah didapat bentuk mouthpiece, mouthpiece dilepas dari mesin 

bubut. Lebihan sepanjang 1,5 cm yang berada pada bagian pangkal bisa dipotong 

dengan gergaji tangan. 
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Gambar 51. Mouthpiece yang telah dilepas dari mesin bubut 
                     (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar  52. Mouthpiece yang telah dilepas dari mesin bubut berbentuk C cup            

                        dan V cup 
                                            (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

j. Tahap ke sepuluh yaitu: Penyelesaian (finishing):  

Untuk tujuan apapun logam kuningan itu digunakan, selalu 

membutuhkan suatu cara penyelesaian (finishing). Dalam penyelesaian 

diperlukan sedikit pengamplasan, atau bahkan tidak sama sekali bila dengan 

pahat saja sudah dapat menghasilkan permukaan yang halus melalui suatu 

penanganan yang cermat. Jika diputuskan baru diampelas, yang perlu 

dilakukan adalah mengambil ampelas halus, lalu permukaan logam kuningan 
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digosok seperlunya. 

Penyelesain akhir ini bukan saja untuk menghindari kelembaban, 

sehingga memicu tumbuhnya jamur akan tetapi yang jauh lebih penting adalah 

untuk memunculkan warna karakter aslinya. Penggunaan chrom sebagai suatu 

cairan pelapis, bukan sekedar agar logam mouthpiece menjadi mengkilap, 

namun agar serat logam akan menjadi terisi untuk sebagian. Chrom warnanya 

putih keaabuan, sifatnya keras dan rapuh, tahan terhadap udara sehingga tidak 

mudah berkarat. 

Sampai dengan proses chrom ini berarti usai sudah seluruh rangkaian 

proses pembuatan mouthpiece. Sebetulnya masih terdapat satu tahapan lagi, 

yakni pendistribusian atau pemasaran. Tahapan ini sengaja tidak disertakan 

dan dibahas, karena kurang relevan dengan tema penelitian. 
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Gambar 53. Penulis dengan pengrajin logam Budi Pramono dengan hasil mouthpiece 

yang sudah jadi 

                                (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 54. Penulis dengan salah seorang teman  sedang                             

melakukan stem  mouthpiece pada instrumen trumpet 
                                                 (Foto: Puranti Indah Pratiwi, Februari 2011)  
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BAB 5 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Dengan mencermati sejumlah hasil yang telah dicapai, maka semakin jelas 

bahwa dengan mengetahui bahan dan proses pembuatan mouthpiece instrumen 

trumpet pada pengrajin logam Budi Pramono, didapatkan banyak sekali informasi 

penting yang dibutuhkan dan belum pernah didapatkan, dikarenakan keterbatasan 

referensi yang tersedia. Informasi tersebut antara lain: bahwa bahan-bahan proses 

pembuatan mouthpiece instrumen trumpet oleh pengrajin logam Budi Pramono di 

Langen Lastran Lor Yogyakarta adalah logam kuningan yang berasal dari jenis 

logam tembaga murni dipadukan dengan jenis logam seng, maka akan terjadi suatu 

jenis logam paduan lain, yang dinamakan Loyang. warna loyang kuning menyerupai 

emas, oleh karena itu logam ini disebut kuningan. Ada 10 tahapan proses pembuatan 

mouthpiece antara lain 1.pembuatan Desain, 2.pengeboran Lubang, 3.pembentukan 

Cup Mouthpiece dan Shank, 4.pembentukan Lubang Cup Mouthpiece, 

5.pembentukan Shoulder, 6.pembentukan Backbore, 7.pembentukan Throat, 

8.pembentukan Rim, 9.pembentukan Shank, 10.Penyelesaian (finishing). 

Peneliti memahami bahwa banyak mouthpiece instrumen trumpet yang 

terbuat dari bahan dasar kuningan yang beredar di pasaran, hal itu tidak diimbangi 

dengan tingkat pemahaman terhadap karakter mouthpiece instrumen trumpet yang 

terbuat dari bahan dasar kuningan. Dengan menggabungkan segenap pemahaman 

tentang mouthpiece, maka secara langsung pemain instrumen trumpet tidak lagi 

mengalami kesulitan dalam memilih, menggunakan dan merawat mouthpiece 

instrumen trumpet tersebut. 

B. Saran 

Secara mendasar ada dua hal yang perlu dipahami, terutama dalam 

hubungannya dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan saran agar pengrajin 

logam Budi Pramono diharapkan dapat mencari dan mendidik SDM 

(Sumber Daya Manusia) untuk dijadikan karyawan di Sanggar seni Budi 
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Pramono tersebut agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan omset 

penjualan mouthpiece instrumen trumpet buatannya.  

2. Semoga penelitian ini dapat memacu masyarakat luas, terutama pencinta 

musik khususnya bagi pemain instrumen trumpet, diharapkan setelah 

membaca karya tulis ini, mereka dapat memahami karakter mouthpiece 

instrumen trumpet, khususnya pada pemilihan bahan dan proses pembuatan 

mouthpiece instrumen trumpet. Ternyata dalam hal ini banyak sekali 

informasi yang jarang didapat, baik secara teoritis maupun praktek 

sehingga diharapkan mereka dapat memilih, menggunakan, dan merawat 

mouthpiece instrumen trumpet dengan sebaik-baiknya.  
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Letak dan lokasi jalan Langen Lastran Lor Yogyakarta  

2. Rumah/sanggar seni Budi Pramono di Langen Lastran Lor Yogyakarta 

3. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan mouthpiece instrumen 

trumpet 

4. Proses pembuatan mouthpiece instrumen trumpet  oleh pengrajin logam Budi 

Pramono di Langen Lastran Lor Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. - Nama   : Budi Pramono  

- Umur   : 61 Tahun 

- Jenis Kelamin : Laki-laki 

- Agama  : Islam 

- Pendidikan  : S1 

- Pekerjaan  : Wiraswasta 

- Alamat  : Jl. Langenlastran Lor, Yogyakarta 

 

Pertanyaan: 

1. Bisa tolong ceritakan tentang riwayat hidup bapak Budi Pramono hingga pada  

    akhirnya menjadi seorang pengrajin logam di Langen Lastran Lor Yogyakarta  

    seperti sekarang ini?  

2. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat mouthpiece instrumen trumpet 

    oleh pengrajin logam Budi Pramono?  

3. Bagaimana proses pembuatan mouthpiece instrumen trumpet oleh pengrajin 

    Logam Budi Pramono? 

  

 

 

 



 

2. - Nama   : Pramono Anung 

 - Umur   : 26 Tahun 

 - Jenis Kelamin : Laki-laki 

 - Agama  : Islam 

 - Pendidikan  : S1 

 - Pekerjaan  : Mahasiswa Pendidikan Seni Musik S1, UNY 

 - Alamat  : Jl. Ringroad Utara, Yogyakarta 

Pertanyaan: 

 

            1. Coba anda tiup/steam mouthpiece ini ke dalam trumpet, apakah mouthpiece  

 ini sudah menghasilkan nada suara yang di inginkan?  

             

            2. Menurut anda bagaimana kualitas mouthpiece instrumen trumpet karya  

  

                Bapak Budi Pramono ini?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. rumah/sanggar seni Budi Pramono di Langen Lastran Lor Yogyakarta 

2. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan mouthpiece 

instrumen trumpet 

3. Proses pembuatan mouthpiece instrumen trumpet  oleh pengrajin logam Budi 

Pramono di Langen Lastran Lor Yogyakarta 



 

 



 



 



 



 



 

 


