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LAPORAN

PtrNI'LITIAN BERORItrNTASI PRODUK

ABSTRAK

Pcnelitian ini menpunyai tujuan mengoplimalkan potensi pengolahan

tongkol iagung sebagai salah salu limbah jagung yang merupakan komoditi utama

dari program agropolitan meniadi produk unggulan yang dapat lnempunyai dayajual
yang linggi. Selama ini pengolahan jagung frasih terlokus pada bijinya sedangkan

kulit dan batangnya hanya menjadi makanan ternak sedangkan tongkolnya hanya
menjadi bahan buangan (limbah), padahaljika ditiniau dari perstbktif seni, tongkol

.iagung ncmiliki nilai artistik yang tinggi dengan tekstur serta bcntuk yang khas dan

sang l ornonentik sehingga dapat ditnanf'aatkan sebaga; bahan alternatifkarya seDi

kriya. Karaktcr artistik tongliol jagung dapat diolah meniadi bcrbagai macam karya
seni, sgperti iampu hias, dan berbagai karya seni lainnya yang umumnya dipakai
sebagai hiasan bagi penataxn ;ntcrior yanS bergaya natural dan etnis serta bem;lai
kome$ial.

ljntuk mencapai target terscbut, langkah yang akan dilakukan adalah (l)
eksplorasi yakni penggalian sumber-sumbcr ide baru dari unsLrr-unsur keunikan dari
tongkol .iagung scbagai bahan buangan komoditi utama dari program agropolitan
Gorontah. mclalui penelusuran data-data pustaka, data visual, dan data material,
kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar pembualnn desain; (2) perancangan

yakni memvisualisasikan ide-ide ke dalam bentuk desain aNlu gambar kerja lampu
hias; (3) pcrwujudan yaitu merealisasikan desain lampu hias kc dalam karya nyata.

Hasil penelitian ini menunjukkan. bahwa setelah mclakukan eksplorasi
terhadap bahan limbah tongkol jagung, maka dapat disimpulkan bahwa limbah
tongkol jagung sangat berpotcnsi sebagai bahan altematif dalam pembuatdn lampu
hias. ini lerbukti dcngan berhasilnya disclcsaikan pembuatan tiga buah lampu hias

berbahan dasar utarna dari tongkol jaglng. Selain itu dari penelitian inijuga terbukti
bah\ra limbah tongkol jagung dapat dimanfaatkan secata maksimal melalui
pembualan modcl-model lampu hias yang original, khas, dan prospektif, dan siap

diproduksi protorypcnya serta dipasarkan secara luas. Produk yang dihasilkan dari
upaya lerscbut diharapkan mampu mcndukung perkembangan sektor industri kreatif
daB lebih menumbuhkan kreatifitas masyarakat Goronlalo.

Kafa Kunci: Limbah, 'l'ongkol Jagutrg, Lrmpu tlies
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BAI} I

PENDAHULUAN

l.l Latar Delakang
''Pada masa mcndalrng. jagung bLrtan hanla j.Lrli lomoditipangrn namunmcniadi paLan dan bahan hakar v;;; ;;;;;i; -i;i##i;;i.i;i;:,,iil,ili::-lifil"; 

i;ii l:,T:illi;.lagunE, Intcmarjunat lanB {jjEctirr Jr !,uronralo. f,,ri.. :,,]:q i."i.U.,201-. diiluti dclcga\i dlri t2 ncUara pcngha5il dan n*r""", ir"r""- "-..,Jura. h(.\ar. .cna \et irar 40 iahuprrr"n ;r;-i.1,; T' ;1,:;:i.,";'.1;:imenjudikrn jugung.rbagui Lumutlira. unggrrt"" ;.k".-,o;;;;;;;;";il:
22 November 2012 l5:40)

Tanaman.jagung memang sudah se.jak lama mcnjadi produk unggulan di
(ioronlalo, sejak pencanangan program agropolitan dan jagung scbagai salah sanr

komoditi utamanya. maka telah mendorong peningkatan dan prcduktivitasjagung

diGorontalo.

Nilai ekspor provinsi Gorontalo pada bulan November 20il naik 43.59%

menjadi tJS$t.293.563 dari Oktober yang scbesar tJS$900.858. Kepata Badan

Pusat Statistik (BpS) provinsi Gorontalo, Wien Kusdiatmono di Corontalo, pada 4

Januari 20t2 menjelaskan ncgara tujuan ekspor yakni philipina dan Republik

Korea dengan jenis komoditas jagung, kayu dan bararg dari kayu. Nilai devisa

terbesar adalah .iagung (IlS l0) nencapai US$1.251.440, scdang jenis barang

dengan nilai tcrkecil adalah kayu dan barang dari kayu (HS 44) sebesar

us$42. r23

Dari data yang dipaparkan tersebut,

telah manpu nenberikan sualu dorongan

signifikan terhadap peningkatan pendapatan

menunjukkan betapa.iagung dalam

peningkatdn sektor ekonomi yang

daerah- Namun demikian, apabila



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tatraman Jagung

Tanaman jaguDg lermasuk famili rumput-rumputan (gramifiae\ da]f

subfamili rnyadeae, Dua famili yang berdekatan dengan jagung adalab teosinte

dan hipltacum yang diduga merupakan asal dari tanaman.iagung. Teosinte berasal

dari Meksico dan Guatemala sebagai tumbuhan liar di daerah pertanaman jagung.

Kulit Jagung

Tongkol

Biji Jagung

cambar l. St.uktu Jagu.e

sumb€r: Hasditra 2009, Re,pmduksj: penutis)

Iagng (binthe) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang

terpenting, selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidiat utam4 jagung

juga menjadi alternatif sumber pangan. penduduk bebempa daerah di Indonesia

(misalnya di Madum dan Nusa Tenggara) juga menggunakan jagung sebagai

pangan pokok. Selain sebagai sumber karbohidmt, jagung juga ditanam sebagai



BA B III
TUJUAN DAN MANT'AAT PENELITIAN

3.1 Tuiuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi berbagai potensi seni budaya lokal Corontalo yang

berguna sebagai sumber-sumber ide dalam penciptaan benda-benda kreatjf

yang unik, spesifik, dan prospektif.

2. Menciptakan atau merancang berbagai jenis benda-benrla kreatif, dengan

memanfaatkan potensi yang be$umber dari kekayaan kekayaan alam

Corontalo sebagai sumber ide.

3. N4eningkatkan kesadoran dan keinginan masyarakat untuk memanjbatkan

secara maksimal budaya lokal agar dapat memberikan nilai tambah bagi

peningkatan produksi kemjinan khas Gorontalo dan bemuara pada

peningkatan kesejahteraan masyamkat dan di sisi lain dapat membuka

pelLrang kerja.

4. Dengan adanya penciptaan karya ini diharapkan dapat semakin menicu

munculnya karya-karya baru dan semakin memotivasi munculnya kreasi

baru dalam penciptaan benda-benda yang keatil, sehingga mampu

memberikan kontribusi bagi peningkatan aset seni, budaya, dan

kesejahteraan masyarakat Corontalo.

IO



BAB IV
MITODN PNNELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen.

Data-data utama yang diperlukan adalah data tentang limbah tongkol jagung di

Gorontalo yang berpotensi sebagai sumber ide dan data tentang kerajinan

berbahan dasar jagung yang telah ada di Gorcntalo. Data-data te$ebut akan

diolah dan diiadikan dasar dala.In melakukan ekspe men di laboratorium atau

studio guna mencapai tujuan yang ingin dicapai daiam penelitian ini. Data yang

diperlukan itu akan dikumpulkan dengan metode observasi, studi pustaka d4n

dokumentasi.

4.1 Lokasi Peneliti&n

Penelirian ini akan dilakukan di laboratorium teknik kiya Fakultas teknik,

Univesitas Negeri Gorontalo, dengan pertimbangan sarana dan prasana yang

dibutuhkan sebagian besar dapat diperoleh pada laboratorium tersebut dan

bengkel kerja pribadi peneliti, di Jl. Pangeran Hidayat i, Perum Surya Graha

Permai Blok D No. 2, K€lurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota

Gorontalo.

4.2 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi, menurut Hariwijaya (2004:13 1) populasi didefinisikan sebagai

kelompok yang hendak dikenal. Populasi dalam penelitian ini adalah data limbah

jagung yang ada di Goronlalo (target populatior) yang akan dtadikan sumber ide

12



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5,1 Ulasan Tcntang Dasar Pen€iptaan

Apa yang pcnulis manilbslasikan kc dalam rancangan karya seni visual

saat ini, lebih dititikbcratkan pada momentum memulai babak baru penciptaan

karya lampu hias dengan bahan dasar limbah tongkol jagung. Cagasan-gagasan

yang muncul pada penciptaan karya ini berasal dari stimulasi lenomena yang ada

di C;orontalo dimana banyak limbah jagong yang belum dioptimalkan

penanfaatannya. Momeotum ini, sekaligus menjawab persoalan bagaimana

mengatasi masalah lhnbah tongkol jagung, sebagai salah satll buangan dari

konoditi utama prognm agropolitan.

Segala sesuatu dimulai dengan mclihal. Karcna sesuatu baru ada kctika

kita mclihatnya. Dari melihat uncullah ide-ide, walau pada awalnya masih

samar-samar! tidak jclas, atau tidak terlihat punya makna apa-apa. (M. Dwi

Marianto, 2005: l)

Pengolahan tongkoljagung secara optitral akan memberikan manfaat yang

lebih luas seperti. pcningkatan ekonomi, pariw;Mta, seni, dan budaya. yang pada

akhirnya akan menjngkatkan kese;ahteraan masyamkat dan menambah

pendapatan daerah. Apabila diSarap dengan scntuhan kreatil, tongkol jagung

mampu memberikan nilai tambah, sehingga yang tadinya hanyalah sampah yang

tidak berharga, akan berubah menjadi benda fungsional. estetik. dan bahkan bisa

menjadi produk unggulan bagi daerah corontalo sebagai pelopor di bidang

pengolahan_jagung.

t6



6.1 Kesimpulan

llasil pengolahan ljrbah tongkol iagnng menjadi lampu hias dengan

menggunakan leknlk kokl\e diharapkan memunoulkan bahan baru dan

menjadi alternatif pemilihan bahan baku untuk kerajinan yang dapat dipakai

oleh masyarakat luas. Demikian pula dengan penerupan teknik *o/dre

memunculkan motif baru berbentuk tiga dimensi sehingga dapat tampil

berbeda serta meningkatkan kualitas suatu bahan baku yang tadinya tidak

berguna mompunyai daya guna dan dayajual.

Lampu hias ini diharapkan sebagai alternatif bahan baku untuk

meminimalisasi te4adinya pencemaran l;ngkungan dengan mengoptimalkan

pemanfaatan tongkol jagung, Selain itu p€ncemaran lingkungan dapat teratasi

juga menciptakan lapangan kerja dengan menumbuhkan ,o/r? industri yang

baru.

6.2 Saran-saran

Pada proses pengolahan limbah sebaiknya menggunakan maskgr untuk

menghindari mcnimbulkan penyakit lnfeksi Saluran Pernapasan (ISPA) pada

saat proses pengolahan limbah.

Sebelum me.ealisasikan hasil pengolahan limbah tongkol jagung dcngan

teknik,told,re kedalam suatu karya maka terlebih dahulu dibuat beberapa

desain sesuai karakteristik dan tekstur dari tongkol jagung tersebut.

li
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