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BAB III

DATA DAN ANALISA PERANCANGAN

1.1. DATA DAN ANALISA BERKAITAN DENGAN ASPEK FUNGSI PRODUK

RANCANGAN

Sangkar burung merupakan kerajinan tangan yang sangat berpotensi untuk

dikembangkan. Meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara burung dapat

dilihat dari dua fakta ekonomi berikut ini yaitu semakin berkembangnya bisnis pakan

burung dan kerajinan pembuatan sangkar burung. Fakta berikutnya adalah semakin

berkembangnya pembuatan sangkar burung untuk memenuhi permintaan

masyarakat penggemar burung.

Memelihara burung tak lepas dari sangkarnya, karena sangkar dan isinya

termasuk burungnya merupakan sebuah keserasian yang enak dipandang. Namun,

masih sedikit adanya kesadaran akan pentingnya fungsi lain dari sangkar burung.

Burung memiliki habitat hidup di alam bebas. Tempat hidup mereka sudah

tertentu dalam ekosistem yang alami. Tetapi ketika mereka di tangkap dan

dipelihara, sebuah tempat hidup baru perlu disiapkan untuk mereka. Burung-burung

tersebut membutuhkan kandang atau sangkar sebagai tempat tinggal mereka yang

baru. Hali lain yang perlu dipastikan bahwa burung tersebut tidak akan terbang

keluar. Burung yang mendapat ruang untuk terbang kealam bebas, akan terbang dan

tidak akan kembali lagi secara sukarela.

Sangkar burung harus bisa mengakomodasi aktivitas gerak harian dari burung

pliharaan. Sebab itu kita mengenal beragam sangkar burung yang dapat dibedakan

berdasarkan bahan sangkar, jenis burung yang dipelihara, bentuk sangkar, serta

pungsi penggunaan sangkar.

http://digilib.mercubuana.ac.id/



17

1.1.1. Berdasarkan bahan pembuatan sangkar

Bahan yang digunakan untuk membuat sangkar bisa terdiri dari beberapa

jenis ada bambu, kayu, rotan, akrilik, fiber dan logam. Tentu saja bahan untuk

membuat sangkar tergantung dari kreatifitas pengrajin.

Gambar 3.12 : Sangkar burung bambu

Sumber : (Sangkarburungbmbu.net)

Bahan yang paling umum digunakan adalah bambu. Tentu tidak semua

jenis bambu dapat sesuai untuk membuat sangkar. Kaleka (2014: 20) Jenis

bamboo apus yang sesuai untuk kerajinan sangkar, bambu ini berukuran

sedang, kuat, liat, lurus, seratnya panjang, dan lentur.

1.1.2. Berdasarkan jenis burung yang dipelihara

Gambar 3.13 : Sangkar burung murai batu
Sumber : (Sangkarmuraiebodjaya.com)
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Jenis burung yang dipelihara mempengaruhi ukuran sangkar yang dibuat.

Masing-masing jenis burung memiliki prilaku yang berbeda-beda. Prilaku ini

bisa dilihat dari cara mereka berkicau, bergerak, terbang, istirahat, makan, dan

minum. Menurut Kaleka (2014: 6) Ukuran sangkar dibagi menjadi tiga

golongan, sangkar besar, sangkar sedang, dan sangkar kecil. Sangkar besar

mempunyai ukuran diameter 50-58 cm dan tinggi 60-75 cm sangkar ini biasa

digunakan untuk jenis burung murai, sangkar sadang memiliki ukuran diameter

30-35 cm sangkar ini biasa digunakan untuk jenis burung kenari, dan sangkar

kecil ini merupakan sangkar yang digunakan untuk burung pleci yang memiliki

ukuran diameter 20-30 cm.

1.1.3. Berdasarkan bentuk sangkar

Bentuk sangkar yang dibuat para pengrajin bisa bermacam-macam. Ada

sangkar bulat dan ada yang berbentuk kotak, baik segi empat, segi enam, atau

segi delapan. Sangkar bulat biasanya dibuat dari bambu karena mudah

dibentuk menjadi lingkaran. Sedangkan sangkar kotak biasanya dibuat dari

bahan kayu. Tetapi, baik bambu maupun kayu bisa dikombinasikan dalam

pembuatan sangkar bulat maupun kotak.

Gambar 3.14 : Sangkar burung kotak

Sumber : (kicauan.files.wordpress.com/mei 2016)
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1.1.4. Berdasarkan penggunan sangkar

Sangkar burung sudah pasti digunakan untuk memelihara burung

peliharaan. Tetapi ada beberapa sangkar yang berbeda sesuai dengan

penggunaannya, masyarakat kebanyakan memiliki sangkar harian, selain itu ada

juga sangkar lomba, sangkar lomba ini sangat istimewa karena pada sangkar

perlombaan terdapat beberapa ukiran yang terletak pada bagian dasar sangkar,

badan sangkar dan bagian atas sangkar yaitu mahkota. Sangkar perlombaan ini

mempunyai keindahan dari ukiran-ukirannya. Beda halnya dengan sangkar

harian, sangkar harian digunakan sehari-hari dan tidak mempunya ukiran.

Sangkar harian ini banyak digunakan oleh para pencinta burung untuk menjadi

tempat tingal burung peliharaannya.

Gambar 3.15 : Sangkar burung lomba

Sumber : (omkicau.com)

Sangkar burung merupakan kerajinan yang harus dikembangkan dan

dipertahankan, karena dalam proses pembuatan sangkar burung ini melibatkan

banyak orang dan membuat usaha pembuatan sangkar burung menyerap

banyak tenaga kerja. Selain itu para pengrajin agar tetap lebih maju sampai

ekspor ke negara-negara lain.
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1.2. DATA DAN ANALISA BERKAITAN DENGAN ESTETIKA PRODUK

RANCANGAN

1.2.1. Data dan analisa material akrilik

Gambar 3.16 : Akrilik

Sumber : (medium.com)

Akrilik merupakan plastik yang bentuknya menyerupai kaca. Namun,

akrilik ternyata mempunyai sifat-sifat yang membuatnya lebih unggul

dibandingkan dengan kaca. Salah satu perbedaanya adalah kelenturan

yang dimiliki oleh akrilik. Akrilik merupakan bahan yang tidak mudah

pecah, ringan, dan juga mudah untuk dipotong, dikikir, dibor, dihaluskan,

dikilapkan atau dicat. Akrilik dapat dibentuk secara thermal menjadi

berbagai macam bentuk yang rumit.

Akrilik sangat jernih, memungkinkan 92% cahaya yang kasat mata

untuk melewatinya. Kaca sekalipun hanya melewatkan 80-90% cahaya,

tergantung jenis kaca dan produsennya. Kaca yang sangat tebal akan

berwarna kehijauan, akrilik tetap jernih. Kejernihan akrilik bertahan

selama bertahun-tahun tanpa berubah warna menjadi kuning atau

menjadi rusak ketika terpapar sinar matahari dalam jangka waktu lama.

Akrilik jernih memiliki indeks refraksi yang hampir sama dengan air laut,
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sehingga tidak ada pembengkokan cahaya ketika melewati akrilik dan

masuk air.

Nilai Konduktivitas Thermal lebih tinggi pada akrilik dibanding pada

kaca, nilai konduktivitas thermal untuk sebagian besar jenis akrilik adalah

0,19 W/ mK. Nilai ini mungkin tidak terlalu penting jika anda memelihara

ikan air dingin, tapi jika Anda memelihara akuarium tropis, Anda mungkin

ingin mempertimbangkan faktor ini. Tangki akrilik dapat menahan panas

20% lebih baik dari pada tangki kaca. Akrilik dapat diproses dengan

mudah. Akrilik dapat dibentuk secara thermal menjadi terowongan,

silinder, dan bahkan bentuk - bentuk yang lebih rumit lagi.

Akrilik tidak terlalu padat. Kepadatan akrilik berkisar antara 1150 - 1190

kg/ m3. Ini adalah kurang dari setengah kepadatan kaca, yang berkisar

antara 2400 hingga 2800 kg/ m3. Oleh karena itu, transportasi dan

pemasangan bahan bangunan akrilik lebih mudah dan murah.

Adapun beberapa jenis dari akrilik yaitu :

1. Akrilik (Acrylic) bening
2. Akrilik (Acrylic) susu
3. Akrilik (Acrylic) warna
4. Akrilik (Acrylic) Riben

1.2.2. Warna sangkar

Warna dapat didefinisikan secara obyektif/fisik sebagai sifat

cahaya yang dipancarkan, atau secara subyektif/psikologis sebagai bagian

dari pengalaman indra penglihatan (Sanyoto, 2009: 11). Dalam suatu

karya seni warna sangat berperan penting sebagai salah satu daya tarik

yang sangat menonjol, dengan adanya perpaduan warna yang baik akan

mengundang daya tarik dari orang yang melihat karya seni itu.

Agar terlihat elegan sangkar menggunakan material akrilik yang

berwarna bening, selain untuk terlihat unik warna bening dari akrilik

membuat sangkar mempunyai daya tarik tersendiri pada saat digunakan
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dirumah maupun di arena kontes. Pada saat burung digantung burung

terlihat seperti tidak menggunakan sangkar.

1.2.3. Bentuk

Bentuk merupakan salah satu elemen dasar dalam desain. Bentuk

secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan bentuk lain atau dengan

garis, dapat menyampaikan arti yang universal sama seperti memberikan

petunjuk pada mata atau mengelola informasi. Bentuk memiliki variasi

karakteristik yang tidak terbatas, setiap bentuk dapat mengkomunikasikan

pesan yang berbeda. Akan sulit untuk mendesain tanpa menciptakan

sebuah bentuk. Bentuk dapat dibuat dalam berbagai cara, baik dengan

warna, ilustrasi atau bahkan dengan foto.

Bentuk merupakan dua wilayah dimensi dengan batasan yang terlihat.

Ada bentuk yang terbuka atau tertutup, memiliki sudut atau bulat, besar

atau kecil. Bentuk juga dapat organik atau anorganik. Selain itu, bentuk

juga dapat dalam bentuk bebas atau geometris dan tersusun. Bentuk

dapat didefinisikan melalui warnanya atau melalui kombinasi garis - garis

yang membentuk pinggirannya. Bentuk yang sederhana dapat

dikombinasikan menjadi bentuk yang kompleks. Bentuk yang kompleks

bisa diabstraksikan untuk membuat bentuk yang sederhana.

Sangkar dirancang ber berbentuk kotak dengan ukuran 40cm x 40cm,

persegi menunjukkan kejujuran dan stabilitas. Persegi adalah bentuk yang

umum digunakan dalam merawat burung kenari. Kotak memberikan

kesesuaian, kedamaian, soliditas, keamanan, dan kesetaraan. Keakraban

dan stabilitasnya, bersamaan dengan sifatnya yang terlalu biasa dapat

terlihat membosankan. Persegi umumnya tidak menarik perhatian, namun

dalam simbol Budha, persegi di dalam lingkaran menunjukkan hubungan

antara manusia dan penciptanya.
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Gambar 3.17 : Gambar digital sangkar burung
Sumber : (Rizky)

a. Bentuk : Dalam perwujudan produk penulis mengidentifikasi dari aktifitas

dalam merawat burung kenari, dengan perancangan knockdown atau

bongkar pasang dan juga tinggi ukuran sangkar bisa di sesuikan

b. Lampu : Dalam penggunaan nya penulis terinspirasi dari aktifitas lomba

terutama pada malam hari yang sangat minim cahaya menyulitkan dalam

mengondisikan burung. Sangkar menggunakan lampu Led dengan daya

battrei

c. Warna : Warna yang digunakan sesuai material yang digunakan yaitu akrilik

berwarna bening

d. Jeruji : Jeruji yang digunakan menggunakan bahan dasar bambu

3.3. KELOMPOK DATA BERKAITAN DENGAN ASPEK TEKNIS PRODUK
RANCANGAN

Penciptan suatu produk yang menarik membutuhkan pemahaman dan

pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan zaman atau gaya yang

terjadi di masyarakat, hal ini bertujuan untuk dapat menyesuaikan hasil karya
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dengan minat masyarakat. Dalam proses penciptaan sangkar burung kenari

multifungsi bahan dasar akrilik ini, ide dasar dari penggunaan material, bisa di

ubah bentuk dan perancangan knockdown atau bongkar pasang sebagai inspirasi

penciptaan sangkar burung ini mutlak lahir dari ide yang baru tetapi juga

kreativitas untuk mengubah, mengkombinasikan dan mengaplikasikan bentuk

sangkar burung dikembangkan dengan perkembangan zaman dengan

memperhatikan beberapa aspek, yakni aspek estetis, aspek ergonomis, aspek

fungsi, aspek bahan dan aspek teknik.

3.3.1. Metode penciptaan

Menurut Gustami (2007: 25) melahirkan sebuah karya seni khususnya

seni karya secara metodologis melalui tiga tahap utama, yaitu eksplorasi

(pencarian sumber ide, konsep, dan landasan penciptaan), perancangan

(rancangan desain karya), dan perwujudan (pembuatan karya).

1. Eksplorasi

Eksplorasi meliputi langkah mencari dan menggali sumber ide. Tahap

dimana seseorang mencari - cari secara leluasa berbagai kemungkinan.

Didukung dengan penelitian awal untuk mencari informasi utama dan

pendukung mengenai subjek penciptaan. Tahap ini dimulai dari tahap

dokumentasi, studi pustaka, dan observasi, guna memperoleh sebanyak

mungkin informasi yang akan dijadikan sebagai sumber referensi.

Pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan perkembangan

gaya yang terjadi di masyarakat sangat dibutuhkan dalam sebuah konsep

penciptaan produk kerajinan. Hal itu bertujuan untuk menyesuaikan

kebutuhan masyarakat terhadap produk kerajinan yang sedang diminati

dan secara tepat untuk sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu

perlu adanya pengumpulan data yang

lengkap dari berbagai sumber.
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2. Perancangan

Tahap perancangan terdiri dari kegiatan menuangkan ide dari hasil

analisis yang telah dilakukan ke dalam bentuk dua dimensional atau

desain. Hasil perancangan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk

karya. Perancangan meliputi beberapa tahapan, diantarnya rancangan

desain alternatif (sketsa). Dari beberapa sketsa tersebut dipilih beberapa

sketsa terbaik untuk dijadikan sebagai desain terpilih. Pemilihan tersebut

tentunya mempertimbangkan beberapa aspek seperti teknik, bahan,

bentuk dan alat yang digunakan. Kemudian tahapan kedua

menyempurnakan sketsa terpilih menjadi desain sempurna, sesuai ukuran,

skala, dan bentuk asli.

Berdasarkan uraian pemikiran ide atau gagasan pada bagian

sebelumnya kemudian dituangkan dalam bentuk desain dengan beberapa

tahapan. Adapun proses tahapannya sebagai berikut

a. Sketsa alternative dan sketsa terpilih

Salah satu tahap awal dalam proses visualisasi produk ini adalah

perencanaan sketsa - sketsa alternatif. Melalui beberapa sketsa

alternatif yang berhasil dirancang dengan berbagai ukuran, maka

akan diperoleh berbagai pengembangan bentuk yang nantinya dapat

dijadikan sebagai pedoman atau pijakan dalam proses pembuatan

desain. Sket alternaatif ini dikonsultasikan dan didiskusikan bersama

pembimbing untuk menentukan sket terpilih.
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Gambar 3.18 : sketsa desain
Sumber : Rizky

Gambar 3.19 : sketsa desain
Sumber : Rizky

Sket alternatif disini adalah dengan membuat sketsa - sketsa

gambar sangkar burung, dimaksudkan untuk mencari alternatif

bentuk sesuai dengan kemampuan dalam berkreasi. Alternatif bentuk

tersebut tentunya disesuaikan dengan ukuran besar burung kenari.

Sketsa - sketsa bentuk sangkar burung ini yang menjadi pedoman

dalam proses perwujudan produk, guna menghindari kemungkinan

terjadi nya kesalahan dalam proses produksi.

Proses selanjutnya dari sketsa - sketsa hasil pengembangan bentuk

sangkar burung dipilih di antara sketsa - sketsa yang terbaik
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berdasarkan berbagai pertimbangan, di antaranya segi artistik, fungsi,

ergonomi, maupun teknik pembuatannya.

b. Perwujudan produk

Tahap perwujudan merupakan tahap perwujudan ide, konsep,

landasan dan rancangan menjadi produk. Dari semua tahapan

dan langkah yang telah dikerjakan perlu diadakan evaluasi untuk

mengetahui secara menyeluruh kesesuaian antara gagasan

dengan karya yang diciptakan. Lokasi dalam mewujudkan karya

lampu hias ini bertempat di KP Kawidaran RT 16 RW 05 Desa

cibadak, cikupa – tangerang. Perancangan meliputi beberapa

tahapan, diantarnya rancangan desain alternatif (sketsa).

c. Bagan alir proses perancangan

Tabel 3.1 : Bagan Tahapan Proses Perancangan
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d. Tahapan proses perancangan

1. Persiapan bahan dan peralatan

Mempersiapkan semua kebutuhan alat dan bahan dengan lengkap

sebelum memulai proses pembuatan akan mempermudah serta

memperlancar dalam bekerja. Kekurangan persiapan atau kurang

lengkap alat dan bahan akan mempengaruhi kelancaran proses

pengerjaan. Dengan begitu persiapan tersebut sangat penting dan

menjadi langkah yang menentukan kelancaran kerja selanjutnya.

Gambar 3.20 : Sketsa desain
Sumber : Rizky

Dari beberapa sketsa tersebut dipilih beberapa sketsa terbaik

untuk dijadikan sebagai desain terpilih. Pemilihan tersebut

tentunya mempertimbangkan beberapa aspek seperti ukuran,

model dan tergantung pemesan.
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2. Cutting

Cutting atau proses pemotongan, dalam tahap ini yang dilakukan

adalah pemotongan bahan akrilik sesuai desain yang sudah

ditentukan, dengan menggunakan gerinda duduk.

Gambar 3.21 : Cutting atau pemotongan
Sumber : Rizky

Setelah pemotongan dilanjutkan pengikiran bagian pipi untuk

menghaluskan hasil dari pemotongan, dalam proses pemotongan Proses

ini harus dilakukan secara teliti sesuai dengan ukuran sehingga akan

menhindari kesalahan ukuran, dan akan menghemat pada bahan.

Gambar 3.22 : Cutting atau pemotongan
Sumber : Rizky
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Proses cutting dengan objek yang detail dapat menggunakan Scroll

shaw agar permukaan rapih dan mempermudah proses kerja, walaupun

dalam tahap ini butuh ketelitian yang tinggi dan kesabaran pada saat

memotong.

3. Glueing

Glueing yaitu dimana penggabungan bagian material acrylic dengan

lem. Setelah melalui proses cutting proses selanjut nya adalah

pengeleman bagian – bagian yang harus disambungkan agar menjadi

sebuah kerangka sangkar burung ,pengeleman menggunakan media

suntikan agar lem tidak berceceran.

Gambar 3.23 : Glueing atau pengeleman
Sumber : Rizky

Setelah lem sudah direkatkan ditunggu waktu 10 – 15 menit agar lem

benar – benar kering dan menempel kuat di permukaan akrilik.
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4. Drilling

Drilling yaitu proses pengeboran untuk membuat lubang-lubang sesuai

dengan kebutuhan, salah satunya adalah pengeboran untuk lobang jeruji

sangkar dengan menggunakan tunner

Gambar 3.24 : Drilling atau proses pengeboran
Sumber : Rizky

Dalam proses pengeboran lobang jeruji sangkar harus teliti agar

posisi jeruji lurus ,dan jarak setiap lobang adalah 1 cm.

5. Finishing

Finishing yaitu tahap akhir pembuatan produk sangkar burung kenari

akrilik meliputi perakitan semua komponen, pemasangan jeruji sangkar,

penghalusan dan pembersihan. Sebelum sangkar dipasarkan.
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3.4. KELOMPOK DATA BERKAITAN DENGAN ASPEK EKONOMI

PRODUK RANCANGAN

Untuk mengembangkan suatu kerajinan tangan, barang atau jasa tertentu

harus ada bahan, tenaga kerja dan sejenis pengorbanan lainnya yang tidak dapat

dihindari. Tanpa adanya pengorbanan – pengorbanan tersebut maka peluang

untuk menggembangkan suatu usaha tidak akan berhasil. Saat ini perkembangan

produksi kerajinan sangkar burung mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal

ini sejalan dengan perkembangan didalam penciptaan desain – desain baru yang

banyak laku dipasaran dalam maupun luar negri. Industri kerajinan sangkar

burung yang telah berakar di daerah pedesaan merupakan potensi yang besar

dalam usaha pengembangan industry kerajinan bamboo secara nasional, karena

dari awal sinilah berawal tumbuhnya berbagai corak kreatifitas baru dalam

mengelolah bambu sebagai karya seni yang tinggi (Duryatmo, 1999).

Membangun pertanian progresif memerlukan kondisi di capai nya economic of

scale karena kondisi tersebut adalah syarat terjadinya peningkatan surplus

ekonomi pengusaha kerajinan yang membuka jalan bagi terjadinya peningkatan

produktifitas, efesiensi, dan daya saing yang utamanya dihasilkan melalui proses

involusi teknologi. Tanpa membangun produktifitas, efiensi, dan daya saing yang

tinggi, kita tidak akan mampu menang dalam persaingan global (Tohir, 1991).

Biaya yang harus dikeluarkan dalam membuat rancangan ini sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Biaya Produksi
No. Nama barang Banyaknya Harga Jumlah

1 AKRILIK 2 LEMBAR 30000 300000

2 LAMPU LED 1 STRIP 50000 50000

3 JERUJI BAMBU 1 KANTONG 25000 25000

4 PION

GANTUNGAN

1 25000 25000

5 KARPET 1 LEMBAR 100000 10000
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6 LEM AKRILIK 1 BOTOL 350000 35000

7 ONGKOS

TUKANG -

300000 300000

8 DANA KOTOR - 150000 150000

TOTAL 895.000
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