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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para 

pembaca mengenai Perancangan Lampu Gentur dengan Penerapan Budaya Lokal 

Cianjur. Pada bagian ini terdapat latar belakang, konsep awal, tujuan perancangan, 

batasan masalah, metode perancangan, dan sistematika penulisan. 

1.1 Terminologi Judul 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perancangan Lampu 

Bergaya Modern dengan Studi Kasus pada Hotel Bale Ocasa, Tangerang              

adalah 

Perancangan : Sebuah proses, cara, perbuatan merancang. 

Lampu  : Alat untuk menerangi. 

Gentur  : Nama salah satu desa di Cianjur. 

Dengan  : Beserta; bersama-sama. 

Penerapan : Proses, cara, perbuatan penerapan. 

Budaya  : Adat istiadat. 

Lokal  : Di suatu tempat; setempat. 

Cianjur  : Nama salah satu kabupaten di Jawa Barat. 
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1.2 Latar Belakang Perancangan  

   

Gambar 1.1 Suasana Kampung Gentur 
Sumber : Data Pribadi, 2015 

Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi 

Jawa Barat. Kota ini dikenal sebagai penghasil beras, tauco dan juga manisan. 

Namun jarang yang mnegtahui bahwa di Cianjur terdapat sebuah kerajinan 

tangan berupa lampu warna-warni yang disebut lampu gentur. 

Menurut Novi Siti Juleiha sebagai generasi keempat pemilik Uni 

Antique Lamp, kerajinan lampu gentur ini berawal dari kebutuhan para santri 

akan alat penerangan pada tahun 1920. Dengan bermodalkan kaleng dan kaca 

bekas, para santri berinisiatif membuat lentera (Lampu yang menggunakan 

sumbu dan minyak sebagai sumber cahaya) dengan meniru alat-alat 

penerangan yang terpasang di rumah-rumah orang belanda dan jadilah hingga 

kini bentuk lampu Gentur yang klasik dan tradisional.  

Seiring dengan berkembangnya jaman, bahan pembuatan lampu 

gentur digantikan dengan bahan kuningan dan juga kaca yang berwarna-

warni. Namun sayangnya hal tersebut tidak dibarengi oleh perkembangan 

desainnya. Desain lampu Gentur dari dulu hingga sekarang hanya mencontoh 

dari lampu-lampu yang lain, khususnya bentuk klasik Kolonial Belanda dan 



	  

3	  

Timur Tengah. Hal ini sangat disayangkan karena membuat Lampu Gentur 

tidak memiliki ciri khasnya tersendiri padahal para pengrajin sangat terampil 

membuat lampu yang berbahan baku kuningan dan kaca ini. Hal ini tentu saja 

menjadi salah satu alasan masyrakat juga tidak mengetahui sebenarnya dari 

manakah lampu ini berasal. Selain itu fakta yang ada sekarang ini sangat 

bertolak belakang dengan keinginan dari para pengrajin dan pemerintah kota 

Cianjur yang ingin mengklaim bahwa lampu Gentur merupakan budaya asli 

kota Cianjur. 

Kerajinan lampu gentur perlu dikembangkan sehingga lampu ini 

memiliki identitasnya tersendiri, selain itu potensi para pengrajin juga perlu 

terus digali sehingga dapat terus menghasilkan produk yang semakin baik. 

Dengan identitas yang kuat dan para pengarajin yang terampil, lampu Gentur 

diharapkan dapat lebih dikenal oleh masyrakat luas.   

 

1.3 Tujuan Perancangan  

Adapun tujuan penulis merancang produk ini adalah  

1. Menerapkan budaya lokal Cianjur ke dalam lampu Gentur sehingga 

lampu ini memiliki identitas yang jelas. Dengan begitu para pengrajin 

dan pemerintah kota Cianjur dapat dengan bangga menyatakan bahwa 

lampu Gentur ini memang budaya asli cianjur.  

2. Menggali potensi para pengarajin sehingga dapat dihasilkan produk 

yang lebih baik. 
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3. Mendesain ulang bentuk lampu gentur agar lebih diminati oleh 

masyrakat luas. 

4. Memperkenalkan lampu gentur kepada masyarakat Indonesia sebagai 

salah satu produk budaya khas Indonesia. 

 

1.4 Batasan  Masalah Perancangan 

Produk ini akan dirancang dengan beberapa batasan : 

1. Perancangan lampu Gentur dengan penerapan motif dan bentuk 

budaya Cianjur. 

2. Perancangan lampu yang akan ditempatkan pada interior bergaya 

kontemporer. 

3. Penggalian potensi para pengrajin akan difokuskan pada pembuatan 

lampu, baik itu lampu dinding, lampu gantung, lampu meja dan lampu 

lantai. 

1.5 Metode Perancangan 

Untuk data primer, metode pertama yang penulis gunakan untuk 

merancang produk ini adalah dengan observasi. Dalam tahap ini penulis 

mengobservasi bagaimana proses pembuatan, material yang digunakan, dan 

mempelajari tentang sejarah lampu Gentur. Selain itu penulis juga 

mewawancari pengrajin untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna 

mendukung perancangan ini. Selain para pengrajin, penulis juga 

mewawancarai budayawan asli Cianjur untuk mendapatkan informasi 

lengkap tentang buadaya Cianjur itu sendiri. Sedangkan untuk pengumpulan 
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data-data sekunder penulis dapat melalui buku-buku referensi serta browsing 

internet. 

1.6  Sitematika Penulisan 

Berikut ini merupakan sistematika dari penulisan ini : 

Bab 1, berisi tentang:  terminologi judul, latar belakang perancangan, konsep 

awal, tujuan perancangan, batasan perancangan, metode pengumpulan data, 

dan sistematika penulisan. 

Bab 2, berisi tentang:  Data primer dan data sekunder, analisa permasalahan, 

alternatif pemecahan masalah, dan QFD. 

Bab 3, berisi tentang:  Konsep desain, kriteria desain, basic structure, 

quantified structure, tema, dan lifestyle study. 

Bab 4, berisi tentang:  Sketsa ide, alternatif desain, studi ergonomi, studi 

material, studi warna, studi sistem, studi konstruksi dan studi biaya. 

Bab 5, berisi tentang:  Analisa tentang perancangan, final rendering, 

spesifikasi, gambar teknik, ilustrasi pengunaan produk, review dari pengguna, 

SWOT analisys,  masalah yang belum terpecahkan, dan kesimpulan. 

 


