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Bab III 

Metodologi Penelitian 

 

“Tidak ada perbedaan eksistensi rasa ingin tahu manusia 
dalam masalah-masalah kuantitatif-kualitatif. Rasa ingin tahu 
manusia adalah tabiat manusia yang hakiki. Tabiat ingin tahu 
manusia terhadap sesuatu yang baru, didorong oleh anugerah 
tertinggi Maha Pencipta kepada manusia, yaitu “akal-
pikiran”. Oleh karena itu, manusia menyebut dirinya sebagai 
homo sapiens, yaitu makhluk berpikir. Akal-pikiran yang 
dimiliki manusia, menyebabkan manusia dapat menciptakan 
pengetahuan, namun bukan jaminan bagi manusia memiliki 
pengetahuan secara otomatis, karena pikiran manusia 
hanyalah ruang kosong yang harus diisi dengan 
pengetahuan” (Bungin, 2005). 

 

Pengantar 

Kutipan yang digunakan peneliti terkait dengan pendapat 

Bungin (2005) menjadi pelajaran berharga bagi peneliti. Pernyataan 

tersebut menjadi motivasi peneliti untuk terus berkembang menjadi 

peneliti sejati. Disisi lain, penelitian sambil berwisata yang dimaksud-

kan peneliti merupakan persepsi yang digunakan dalam upaya 

mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengkaji serta memahami perma-

salahan yang relevan dengan topik penelitian ketika berada di lokasi 

penelitian. Pola berpikir peneliti terkait proses penelitian, diarahkan 

sebagai pengalaman melakukan eksplorasi, sesuai dengan kerangka 

penelitian yang telah direncanakan sebelumnya, yang dapat dijadikan 

karya ilmiah dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. 

 

Mengapa Kualitatif ? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Peneliti 

menggunakan pendekatan etnografi agar dapat memahami pengalaman 

empirik pengusaha dan pengrajin seni kerajinan perak ketika merintis, 



20 

mengembangkan serta mempertahankan usaha yang masih memiliki 

kaitan dengan kebudayaan lokal. Pendekatan etnografi merupakan 

bagian dari metode kualitatif (Cresswell, 2007). Spradley (1997) 

menekankan bahwa pendekatan etnografi digunakan untuk 

mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana mestinya dengan mem-

pelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subjek 

sebagai objek studi. Dengan kata lain, etnografi dapat diartikan sebagai 

uraian atau penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. 

Peneliti akan menguraikan pengalaman empirik pengusaha dan 

pengrajin sebagaimana  dikemukakan oleh informan, sehingga metode 

kualitatif menjadi pilihan peneliti. Seperti yang dikemukakan oleh 

Cresswell (2007) bahwa terdapat alasan-alasan dalam menggunakan 

penelitian kualitatif, antara lain: memilih penelitian kualitatif 

berdasarkan sifat pertanyaan penelitian; penelitian kualitatif yang 

sering dimulai dengan pertanyaan bagaimana (how) dan mengapa 

(why) sehingga dapat menggambarkan masalah yang terjadi. Topik 

harus dieksplorasi lebih dalam karena variabel tidak mudah untuk 

menjelaskan perilaku partisipan dalam suatu penelitian; topik masalah 

yang dikaji dapat lebih terperinci; dapat lebih mudah mempelajari 

suatu masalah yang di luar konteks pemahaman konvensional; lebih 

menekankan pada narasi diidentifikasi dan tidak tersedianya teori 

untuk menjelaskan perilaku partisipan dalam suatu penelitian, bertutur 

dan bercerita dalam menjawab masalah penelitian; dan lebih 

menekankan pada keaktifan dari peneliti dalam bercerita mengenai 

informan yang diteliti.  

 

Mengapa Celuk ? 

Peneliti memilih desa Celuk sebagai lokasi penelitian dalam 

rangka menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Peneliti 

memperoleh informasi bahwa desa Celuk dikenal sebagai sentra 

kerajinan perak yang memiliki kaitan dengan kebudayaan lokal, dan 

mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya sektor 

pariwisata di Bali. Disisi lain, peristiwa Bom Bali pertama dan kedua 
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maupun krisis nasional dan krisis global yang terjadi, mempengaruhi 

industri seni kerajinan perak di desa Celuk. Adapun, perkembangan 

industri seni kerajinan perak menjadi daya tarik bagi pengrajin dari 

luar desa Celuk untuk datang dan bekerja di tempat pengusaha lokal 

sebagai migran. Hingga saat ini, pengrajin di desa Celuk mampu 

mempertahankan usahanya, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengalaman empirik pengusaha dan 

migran sebagai pengrajin ketika merintis, mengembangkan, dan 

mempertahankan usaha seni kerajinan perak di desa Celuk. 

Lokasi penelitian yang difokuskan peneliti ialah di kawasan 

Jalan Jagaraga dan Jalan Raya Celuk. Peneliti memilih kedua kawasan 

tersebut, karena pusat aktivitas produksi dan pemasaran seni kerajinan 

perak di desa Celuk terletak di kedua kawasan tersebut.  

 

Bagaimana Mengakses Data ? 

Tahap awal yang dilakukan peneliti ketika tiba di lokasi 

penelitian ialah melakukan observasi awal dalam rangka memahami 

lingkungan sosial budaya masyarakat di desa Celuk. Peneliti mulai 

dengan mengamati aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan 

kebudayaan lokal. Seperti aktivitas bendesa adat1 sebagai pecalang2 

yang selalu berkeliling pada malam hari untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban desa, memungut kontribusi3 kepada seluruh masyarakat 

untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya lokal. 

Masyarakat desa Celuk dalam beribadah, mempersembahkan canang4 

dan membakar dupa di setiap tempat seperti di depan pintu, di depan 

gerbang, dan tempat-tempat yang dianggap sakral. Peneliti 

                                                           
1 Bendesa adat berarti perajurit adat 
2 Pecalang ialah identitas dari bendesa adat yang bertugas untuk menjaga keamanan 
dan ketertiban desa pada saat upacara adat berlangsung. 
3 Kontribusi dipungut setiap bulan oleh pecalang dengan berkunjung ke setiap rumah 
masyarakat maupun pendatang yang tinggal di tempat kos-kosan. 
4 Canang merupakan sesajen yang dibuat dari daun kelapa muda, berbentuk kotak atau 
segitiga yang dihias dengan berbagai macam bunga seperti bunga pondan, kemboja, 
dan bunga lainnya. 
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membutuhkan adaptasi terhadap aktivitas sosial dan budaya 

masyarakat lokal, karena memiliki perbedaan dengan kondisi sosial dan 

budaya di daerah asal peneliti. Proses adaptasi, dilakukan peneliti 

dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat lokal, 

menyapa dan membicarakan tentang kondisi desa Celuk. Masyarakat 

lokal yang terlibat dalam komunikasi, awalnya mempertanyakan 

identitas peneliti, tujuan serta aktivitas yang akan dilakukan peneliti. 

Upaya menciptakan suasana yang nyaman dalam komunikasi, peneliti 

harus bersikap terbuka dan menjawab pertanyaan dari lawan bicara 

terkait dengan tujuan dan aktivitas peneliti.  

Tahap kedua yang dilakukan peneliti setelah beradaptasi 

dengan sosial, budaya dan lingkungan di desa Celuk, peneliti 

melakukan observasi di lokasi penelitian guna menentukan fokus 

penelitian di lokasi yang sesuai dengan tema penelitian. Peneliti 

berjalan kaki sepanjang jalan Raya Celuk, dan jalan Jagaraga untuk 

mengamati aktivitas pengusaha dan migran sebagai pengrajin. Hasil 

observasi peneliti terkait dengan aktivitas pengusaha toko seni, 

menunjukan adanya perbedaan dari karakteristik usaha. Lokasi 

sepanjang jalan Raya Celuk dapat dilihat bangunan yang besar dan 

megah dengan papan nama toko artshop5 yang menjual berbagai 

perhiasan seni kerajinan perak, sedangkan sepanjang jalan Jagaraga 

dapat dilihat rumah warga yang dijadikan toko seni silver smithdengan 

papan nama toko silver smith6. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

menentukan fokus penelitian pada kawasan Jalan Raya Celuk, dan 

Jalan Jagaraga. 

Tahap ketiga yang dilakukan peneliti setelah menentukan 

fokus wilayah penelitian di lokasi Jalan Jagaraga dan Jalan Raya Celuk, 

peneliti mulai menggunakan teknik pengambilan data dari pintu ke 

pintu. Informasi yang peneliti dapatkan dari hasil adaptasi, digunakan 

sebagai acuan ketika berkunjung ke tempat usaha dan berkomunikasi 

                                                           
5 Papan nama toko artshop identik dengan kepercayaan dan kebudayaan masyarakat 
lokal, seperti Sandiyasa Artshop dan Genta Sari Arsthop. 
6 Papan nama toko seni silver smith cenderung ditulis berdasarkan nama pengrajin atau 
pengusaha toko seni tersebut, seperti I Kembar Kemuda Silver Smith, dan I Made 
Kembar Silver Smith. 
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dengan pengusaha lokal. Peneliti memberanikan diri untuk 

berkunjung ke setiap tempat usaha, dengan membawa surat ijin 

penelitian dari kantor perbekelan7 dan kelihan dinas8. Meskipun 

demikian, peneliti tidak secara langsung meminta ijin untuk 

wawancara dengan menunjukan surat ijin, melainkan berperilaku 

sebagai pembeli dan menanyakan harga produk yang dijual. Peneliti 

harus bersikap sensitif dengan komunikasi dan interaksi bersama 

karyawan di tempat usaha yang peneliti kunjungi. Apabila, karyawan 

tersebut dapat diajak berkomunikasi dengan baik, maka peneliti akan 

bertanya tentang keberadaan pemilik tempat usaha tersebut dan 

meminta ijin untuk melakukan wawancara. Selanjutnya, apabila 

karyawan tersebut tidak dapat diajak kerjasama dan menunjukan sikap 

tidak peduli kepada peneliti, maka peneliti tidak akan menanyakan 

keberadaan pemilik usaha dan meminta ijin untuk melakukan 

wawancara. Karyawan yang dapat diajak kerjasama, bersedia 

membantu peneliti untuk bertemu dengan pemilik usaha melalui 

berbagai upaya, seperti memberikan nomor telepon dari pemilik usaha, 

maupun memberikan kartu nama pemilik usaha, bahkan karyawan 

tersebut akan menghubungi pemilik usaha secara langsung dan 

mengajak peneliti bertemu dengan pengusaha tersebut. Setelah peneliti 

bertemu dengan pemilik usaha, peneliti menyampaikan secara lisan 

tentang maksud dan tujuan dari keberadaan peneliti di desa Celuk. 

Peneliti juga melihat tanggapan dari pemilik usaha, apabila pemilik 

usaha tersebut memberikan tanggapan positif maka peneliti akan 

meminta ijin untuk melakukan wawancara dengan menunjukan surat 

ijin penelitian dari kantor perbekelan desa Celuk. Akan tetapi, ketika 

pemilik usaha memberikan tanggapan yang negatif maka peneliti 

hanya membatasi percakapan sebagai calon pembeli yang ingin tahu 

cara membeli produk dan cara mengetahui keaslian produk.  

                                                           
7 Kantor Perbekelan memiliki arti kantor desa, perbekelan berasal dari bahasa bali yang 
memiliki makna memperbaiki untuk mencapai tujuan bersama. 
8 Kelihan dinas merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa Celuk, yang terdiri 
dari Badan Perwakilan Desa, Perangkat Desa, dan Kelihan Dinas dan Banjar Desa. 
Ketiganya berperan penting dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan desa. 
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Tahap keempat yang dilakukan peneliti setelah menggunakan 

teknik pengambilan data dari pintu ke pintu, peneliti menggunakan 

teknik pengambilan data snow bowl. Peneliti menggunakan teknik 

tersebut karena rekomendasi yang diberikan oleh pengusaha setelah 

proses wawancara, sangat bermanfaat untuk membantu proses 

pengambian data di lapangan. Setiap rekomendasi dari pengusaha ke 

pengusaha yang lain, membuat peneliti dapat mengakses informasi 

yang dibutuhkan sesuai dengan tema dalam penelitian ini. Dalam 

beberapa kasus, peneliti memperoleh rekomendasi dari pengusaha toko 

seni artshop untuk melakukan wawancara dengan pengusaha toko seni 

silver smith, demikian halnya setelah melakukan wawanara dengan 

pengusaha toko seni silver smith peneliti juga direkomendasikan untuk 

melakukan wawancara dengan pengusaha toko seni artshop. Rekomen-

dasi diberikan oleh pengusaha karena hubungan kekerabatan antara 

pengusaha yang satu dengan yang lainnya, meskipun karakteristik 

usaha berbeda tetapi hubungan sosial bermasyarakat pengusaha di desa 

Celuk sangat erat. Peneliti dapat mengakses informasi yang lengkap, 

dari rekomendasi yang diberikan oleh pengusaha. 

Setelah pengumpulan data dan informasi tentang pengusaha 

telah mencukupi kebutuhan informasi sesuai dengan pertanyaan 

penelitian ini, maka peneliti melanjutkan penelitian untuk 

mengumpulkan data tentang pengrajin. Sesuai dengan hasil observasi, 

pemetaan dan penentuan fokus lokasi penelitian pada tahap pertama 

dan kedua, peneliti menemukan adanya aktivitas migran sebagai 

pengrajin di kawasan Jalan Raya Celuk, dimana aktivitas produksi 

dilakukan di tempat kediaman sementara9. Awalnya, peneliti 

mengunjungi secara langsung dan meminta ijin untuk menyaksikan 

aktivitas produksi tersebut. Migran sebagai pengrajin lebih bersikap 

terbuka, dan mudah diajak kerjasama. Persepsi migran sebagai 

pengrajin terhadap peneliti sebagai sesama pendatang, mempermudah 

peneliti untuk menjalin komunikasi. Peneliti menyampaikan maksud 

dan tujuan berkunjung kepada migran sebagai pengrajin untuk 

meminta waktu berbincang-bincang, dan peneliti memperoleh 

                                                           
9 Tempat kediaman sementara yang dimaksudkan ialah tempat kos-kosan 



25 

tanggapan yang positif. Migran sebagai pengrajin bersedia untuk 

melakukan wawancara bersama dengan peneliti, terkait dengan 

informasi yang dibutuhkan. Setelah proses wawancara selesai 

dilakukan, migran sebagai pengrajin merekomendasikan temannya 

untuk diwawancara. Sehingga, peneliti dapat mengakses banyak 

informasi sesuai dengan tema penelitian ini.   

Tahap kelima yang dilakukan peneliti setelah menggunakan 

teknik pengambilan data snow bowl, peneliti mulai memilih informan 

kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti secara selektif 

mulai memilih informan yang dapat bekerjasama, sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengakses informasi secara mendalam. 

Peneliti membutuhkan komunikasi yang intensif secara berkala 

dengan mengunjungi dan menyaksikan aktivitas pengusaha maupun 

migran sebagai pengrajin di tempat kerja. Peneliti juga memastikan 

bahwa informasi yang diberikan dapat diandalkan (kredibel) dan sesuai 

dengan fakta atau kenyataan sebenarnya (aktual). Upaya mengetahui 

informasi yang diperoleh dapat diandalkan sesuai dengan fakta 

(kredibel dan aktual), peneliti membuat perbandingan sementara10 

antara latarbelakang informan11 dengan pengalaman informan dalam 

usaha seni kerajinan perak12 sehingga memudahkan pengambilan 

keputusan dalam menentukan informan kunci.  

Tahap keenam yang dilakukan peneliti setelah menentukan 

informan kunci, peneliti melakukan proses penyesuaian dengan 

informan kunci sehingga tidak mengganggu aktivitas yang sedang 

dijalankan. Peneliti mulai fokus pada observasi dalam lingkup yang 

lebih kecil yaitu observasi ruang atau aktivitas dari informan kunci 

dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pengusaha 

                                                           
10 Data sementara ialah hasil wawancara sementara yang peneliti catat ketika 
melakukan wawancara dengan biodata informan. 
11 Latarbelakang informan yang dimaksudkan ialah usia, tempat dan tanggal lahir, 
keluarga, dan tingkat pendidiakn terakhir. 
12 Pengalaman merintis yang berkaitan dengan tahun mendirikan usaha, pekerjaan 
sebelum memulai usaha seni kerajinan perak, akses terhadap modal, pasar, dan sumber 
daya ketika memulai usaha. Pengalaman mengembangkan dan mempertahankan usaha 
berkaitan dengan strategi maupun manajemen usaha agar berkelanjutan.  
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maupun migran sebagai pengrajin. Tidak semua informan merasa 

nyaman ketika peneliti berkunjung untuk menyaksikan proses 

produksi, maupun untuk melakukan wawancara. Sehingga, peneliti 

membatasi diri dengan melakukan wawancara formal menggunakan 

alat bantu rekaman, tidak lebih dari satu kali. Selanjutnya, peneliti 

hanya mencatat atau mendengar informasi yang disampaikan oleh 

informan. Peneliti mengantisipasi kejenuhan informan terhadap 

kehadiran peneliti, sehingga peneliti selalu membuka percakapan 

dengan topik yang menarik seperti meningkatnya pembeli batu bacan 

dengan menunjukan salah satu contoh batu milik peneliti. Peneliti 

mengantisipasi kesibukan informan, dengan mengirimkan pesan 

kepada informan sebelum berkunjung. Disisi lain, peneliti tidak dapat 

memaksakan diri untuk memperoleh data sesuai dengan target yang 

ditentukan setiap harinya, terkadang informan sedang melaksanakan 

upacara adat di tempat kediamannya, sehingga peneliti harus 

menunggu atau berkunjung di lain waktu.    

 

Bagaimana Mengumpulkan Data ? 

Peneliti menggunakan pendekatan etnografi, dan teknik 

wawancara mendalam (indepth interview) untuk memperoleh 

informasi yang lengkap terkait dengan pengalaman merintis, 

mengembangkan dan mempertahankan usaha. Teknik tersebut sangat 

bermanfaat untuk mengeksplorasi secara mendalam hal-hal yang 

berkaitan dengan pengalaman empirik, sehingga memudahkan peneliti 

untuk menguraikan dan memberikan gambaran sesuai dengan tema 

penelitian ini. Peneliti memanfaatkan perangkat teknologi yaitu alat 

rekaman sehingga membantu peneliti ketika menulis transkrip hasil 

wawancara. Pada saat proses wawancara berlangsung, alat rekaman 

tersebut telah dihidupkan dan diletakan di meja maupun saku peneliti. 

Peneliti juga menggunakan alat tulis, untuk mencatat hal-hal penting 

yang menarik dan terkait dengan tema penelitian.  

Informan yang terlibat dalam penelitian ini ialah pengusaha 

seni kerajinan perak yakni penduduk lokal dan migran. Pengusaha 
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yang dimaksudkan ialah pengusaha perusahaan produksi, toko seni 

seni silver smith, maupun pengusaha tokoartshop. Sedangkan, migran 

sebagai pengrajin yang dimaksudkan ialah pengrajin konvensional 

(handmade) dan pengrajin sample (master wax). Berikut ini ialah 

gambaran umum latarbelakang informan yang terlibat dalam 

penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ialah 

pengalaman merintis, mengembangkan dan mempertahankan usaha. 

Tabel 3.1 Identitas Informan Pengusaha Toko Seni Kerajinan Perak 

No Nama Usaha Kategori usaha Nama Informan 
Tahun 

Memulai 
Usaha 

1 Cahaya Silver Perusahaan Produksi I Made Marjana 1983 

2 UD Romo Perusahaan Produksi I Kadek Mustika 1955 

3 
Bali Silver dan 
Mulyo Silver 

Toko Seni Silver 
Smith 

I Wayan Sueta 1960 

4 Kembar K Arsa 
Toko Seni Silver 

Smith 
I Kembar 

Kemuda Arsa 
1970 

5 I Made Mustika 
Toko Seni Silver 

Smith 
I Made Mustika 1970 

6 Huma Silver 
Toko Seni Silver 

Smith 
I Nyoman 

Landra 
1983 

7 Ayu Pratiwi Toko Seni Artshop 
Ni Nyoman 

Metri 
1974 

8 Made Brata 
Toko Seni Silver 

Smith 
Ni Wayan 

Wiratni 
1980 

Sumber data : pengambilan data lapangan 2015 

 

Identitas informan kunci sebagai pengusaha perusahaan 

produksi yang pertama ialah pemilik sekaligus pengusaha perusahaan 

produksi Cahaya Silver, I Made Marjana (50th). Marjana sebagai  

penduduk asli desa Celuk, telah memulai usaha sejak tahun 1983. 

Marjana memperoleh pengetahuan tentang keterampilan 

menghasilkan seni kerajinan perak dari orang tua dan juga guru, ketika 

masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar. Marjana menikah dengan 

Ni Kadek Sri Laksmini, dan memperoleh tiga orang anak yaitu Marisa 

Pradewi (Kuliah), Pindira Prabasari (Kuliah), dan Sonia Natasia Putri 

(SMA).Marjana dan istrinya menyelesaikan pendidikan perguruan 

tinggi di Universitas Udayana, Bali. Sehingga, memiliki pengetahuan 
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dan wawasan dalam manajemen usaha seni kerajinan perak. Hingga 

saat ini, pengalaman Marjana dalam industri seni kerajinan perak 

genap 33 tahun. Hal ini menunjukan bahwa Marjana telah memiliki 

banyak pengalaman dalam membangun maupun mempertahankan 

usaha yang telah dirintisnya. Apabila dilihat latarbelakang Marjana 

yang mulai merintis usaha dari pengrajin, Marjana juga memiliki 

pengalaman dan pengetahuan sebagai pengrajin sebelum menjadi 

pengusaha perusahaan produksi. Saat ini, perusahaannya mampu 

bersaing di pasar internasional dengan produk seni kerajinan perak 

khas Bali yang diandalkannya. Meskipun tuntutan pasar global dalam 

hal trend produk seni kerajinan perak cenderung pada motif modern, 

Marjana tetap memproduksi produk perak berciri khas kebudayaan 

Bali, pada motif dan desain produk yaitu „jawan‟ dan „bun‟ dengan 

tujuan untuk memperkenalkan produk seni kerajinan perak khas Bali. 

Adapun, dalam kehidupan sehari-hari, Marjana berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat di desa Celuk untuk 

membangun hubungan yang baik dengan masyarakat lokal.  

Selanjutnya, Pemilik sekaligus pengusaha perusahaan produksi 

UD Romo yang dipimpin oleh I Kadek Mustika. Latar belakang I Kadek 

Mustika ialah seorang pengrajin dan penduduk asli desa Celuk, yang 

berhasil mengembangkan usahanya menjadi perusahaan produksi. 

Perusahaan yang dipimpin oleh I Kadek Mustika telah dirintis sejak 

tahun 1955, dari toko seni silver smith yang berkembang hingga 

menjadi toko seni artshop, kemudian menjadi perusahaan produksi 

yang berhasil memasarkan produknya di pasar internasional. 

Perusahaan yang dipimpin oleh I Kadek Mustika, telah 

mengimplementasikan teknologi mesin produksi yang canggih, berupa 

mesin casting, thumbler, lasser, dan stample. Disisi lain, keberadaan 

teknologi mesin produksi berupa laser, hanya dimiliki oleh perusahaan 

UD Romo di desa Celuk sehingga perusahaan produksi UD Romo 

menjadi lebih unggul di pasar regional, dalam hal pemanfaatan 

teknologi mesin produksi. Pembeli yang ingin memberikan produksi 

pesanan di perusahaan ini, harus menandatangani kontrak dengan 

pihak perusahaan. Kesepakatan yang terjadi sangat beragam, dapat 

berupa batasan dalam pemasaran sehingga perusahaan tidak akan 
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berpartisipasi dalam pameran untuk menjaga kepercayaan pembeli, dan 

mengantisipasi tindak peniruan produk oleh pihak yang tidak 

bertanggungjawab. I Kadek Mustika melibatkan anggota keluarga yaitu 

I Nyoman Trisetya Sentana sebagai manajer perusahaan, dan 

membantunya dalam mengawasi proses produksi. Disisi lain, I Kadek 

Mustika, juga aktif dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat lokal. 

I Kadek Mustika sering menjadi penari, dalam acara kebudayaan yang 

diselenggarakan di desa Celuk.  

Informan selanjutnya,  pengusaha toko seni silver smith yaitu I 

Wayan Sueta (63th). Nama toko seni yang dimilikinya adalah Bali 

Silver dan Mulyo Silver. Latarbelakang I Wayan Sueta ialah sebagai 

seorang pengrajin. Usaha tersebut telah dirintis sejak tahun 1960, hal 

tersebut menunjukan bahwa Sueta telah berpengalaman dalam industri 

seni kerajinan perak. Proses produksi berlangsung di tempat kediaman 

Sueta. Pada saat peneliti berkunjung ke tempat kediaman I Wayan 

Sueta, terdapat ruangan khusus produksi seni kerajinan perak dengan 

beberapa perangkat kerja konvensional berupa alat pengukir, palu, 

pemotong, dan alat konvensional lainnya. Saat ini, Sueta memiliki dua 

tempat usaha, yang satu dikelola oleh anaknya. Sesuai dengan 

karakteristik silver smith, proses produksi dilakukan oleh I Wayan 

Sueta bersama dengan pengrajin lainnya. Sueta mampu 

mengembangkan usahanya menjadi toko seni silver smith dan 

melibatkan anaknya untuk menjalankan usaha. Disisi lain, Sueta 

menikah dengan Ni Wayan Konti dan memiliki dua orang anak, yaitu I 

Wayan Eddy Sentana (Kuliah) dan I Kadek Mulyawan (SMA). Sueta 

mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perguruan 

tinggi dari hasil usahanya sendiri. Selain berbisnis seni kerajinan perak, 

I Wayan Sueta juga menduduki jabatan sebagai ketua Pasar Seni Celuk, 

yaitu tempat memasarkan produk seni kerajinan perak beberapa 

pengusaha di Celuk.  

Selanjutnya, pengusaha toko seni silver smith, I Kembar 

Kemuda Arsa (53th). I Kemuda Arsa menekuni bisnis seni kerajinan 

perak, sejak  tahun 1970. Kemuda Arsa merupakan penduduk asli desa 

Celuk yang juga memiliki latarbelakang pekerjaan sebagai pengrajin. 
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Kemuda Arsa mampu mengembangkan usahanya menjadi toko seni 

silver smith. Sistem produksi yang diterapkan saat ini ialah sistem 

borongan sehingga memudahkannya dalam proses produksi. Tempat 

usaha yang didirikannya menjadi satu dengan tempat tinggalnya dan 

memiliki ukuran yang sangat kecil. I Kemuda Arsa menikah dengan Ni 

Made Maerawati dan memiliki dua orang anak yaitu Ni Wayan 

Puspitasari (Kuliah) dan Ni Made Maerawati (SMA). Disisi lain, I 

Kemuda Arsa saat ini menduduki jabatan sebagai ketua Koperasi 

Pengrajin dan Pengusaha desa Celuk (KPPC) yang menjual bahan baku 

perak bagi pengusaha yang membutuhkan. I Kembar Kemuda Arsa 

memiliki hubungan yang baik dengan pengusaha dan pengrajin di desa 

Celuk, karena aktif berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan 

oleh pemerintah desa maupun pemangku adat desa Celuk. 

Informan berikutnya ialah pengusaha toko seni silver smith 

yaitu I Made Mustika (54th) yang merupakan penduduk asli desa 

Celuk. I Made Mustika telah merintis usahanya sejak tahun 1970. 

Lokasi tempat usaha berada di tempat kediaman keluarganya. Di dalam 

satu halaman rumah, terdapat tiga tempat usaha, yang satu merupakan 

usaha bersama (usaha keluarga), dan yang lain merupakan usaha 

pribadi anggota keluarga. I Made Mustika menikah dengan Ni Wayan 

Supartini dan memiliki tiga orang anak. Anak yang pertama Indah 

Pratiwi Mustika (Kuliah), Kadek Febiana Mustika (SMP), dan Komang 

Anggalia Gangga Mustika (SD). Latar Belakang pendidikan I Made 

Mustika ialah perguruan tinggi jurusan ekonomi, sehingga 

memudahkan proses manajemen usaha dalam hal pemasaran. 

Berdasarkan rekomendasi dari I Kembar Kemuda Arsa, peneliti 

kemudian melakukan wawancara bersama I Nyoman Landra (47th). 

Nyoman Landra telah merintis usahanya sejak 1984. Tempat usahanya 

bernama Huma Silver, dan menjadi satu dengan tempat tinggalnya. 

Nyoman Landra menikah dengan Ni Wayan Suarna Antasari dan 

memiliki tiga orang anak yaitu I Wayan Adi Dharma (SMP), Ni Made 

Arisanti (SD), dan Komang Ari Kumara (TK). Nyoman Landra terus 

melakukan produksi dan tetap memasarkan produk yang telah dihasil-

kan menggunakan teknologi informasi berupa email, dan website.  
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Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara bersama 

pengusaha toko seni silver smith Ni Wayan Wiratni. Tempat usahanya 

bernama Made Brata silver smith. Wayan Wiratni tidak menikah, 

sehingga usaha yang dibangunnya mendapat dukungan dari keluar-

ganya. Ketika Wayan Wiratni menerima permintaan order dari 

pembeli, permintaan tersebut diberikan ke saudaranya untuk dipro-

duksi, sehingga ia hanya menerima ongkos atau upah kerja dari hasil 

produksi. Lokasi tempat usahanya terletak di Jalan Jagaraga, kawasan 

pengusaha toko seni silver smith. Informan Selanjutnya, pengusaha 

toko seni artshop yaitu Ni Nyoman Metri (49th). Tempat usahanya 

ialah Ayu Pratiwi, yang diambil dari nama anaknya. Nyoman Metri 

menikah dengan I Ketut Prana dan memiliki tiga orang anak, yaitu : I 

Wayan priantara (Kuliah), Ni Kadek Ayu (Kuliah), dan Ni Nyoman 

Pratiwi (Kuliah).  Latar Belakang dari Ni Nyoman Metri ialah seorang 

pengrajin. Meskipun demikian, Nyoman Metri mampu mengembang-

kan usahanya menjadi artshop yang berlokasi di jalan Raya Celuk. 

Tabel 3.2 Identitas Informan migran sebagai pengrajin 

Tema 
I Ketut 

Ariawan 

I 
Wayan 
Sujitre 

David 
Prasetya 

Tony 
Sugiarto 

Daerah Asal  

Dari Luar Daerah (di luar pulau 
Bali) 

  x x 

Dari Dalam Daerah (di luar desa 
Celuk) 

x x   

Usia  

< 15 tahun     

15 - 35 tahun x x x x 

> 35 tahun     

Pekerjaan  

Master Wax x x   

Pengrajin Konvensional   x x 

Lama Bekerja  

< 10 tahun x x   

> 10 tahun   x x 

Kategori Usaha  

Usaha Mandiri x x x x 

Bekerja di Perusahaan     

Sumber data : pengambilan data lapangan 2015 
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Pengrajin sebagai Informan yang terlibat dalam penelitian ini 

adalah I Ketut Ariawan, migran asal Karangasem, yang lahir pada 

tanggal 20 November 1984. Usaha yang sementara dikembangkan ialah 

master wax. Informan selanjutnya ialah I Wayan Sujitre, migran asal 

Tapaksiring, lahir pada tanggal 11 Agustus 1987. Usaha yang sementara 

dikembangkan ialah master wax. Informan selanjutnya, ialah David 

Prasetya, migran asal Lumajang, yang lahir pada tanggal 22 Mei 1992. 

Usaha  yang sementara dikembangkan ialah pengrajin konvensional 

spesialis perhiasan cincin perak. Selanjutnya, ialah Tony Sugiarto, 

migran asal Lumajang yang sementara mengembangkan usaha sebagai 

pengrajin konvensional (handmade).  

Peneliti juga memperoleh informasi terkait kondisi desa Celuk, 

melalui komunikasi bersama kepala desa Celuk I Wayan Mudiana, 

beserta karyawan yang bekerja di tempat usaha toko seni yakni I 

Wayan Kertayasa selaku karyawan di Cahaya Silver, beliau telah 

berusia 42 tahun dan bekerja sebagai karyawan selama 19 tahun. 

Berikutnya, Gali Linggah selaku karyawan di Rahma Silver dan telah 

bekerja selama satu tahun. Selanjutnya Komang Rahma Diana dan 

Kadek Widi Permini selaku karyawan di Arimasta Silver yang telah 

bekerja selama tujuh tahun. Peneliti juga memperoleh banyak 

informasi melalui komunikasi bersama Ni Kadek Titin selaku karyawan 

di toko seni Adi Prana, I Made Subrate sebagai mantan pengrajin yang 

telah bekerja lebih dari 20 tahun, Ali Arifin selaku migran yang 

bekerja sebagai pengrajin konvensional, Kendi yang bekerja sebagai 

pengepul, dan I Nyoman Trisetya Sentana selaku manajer perusahaan 

UD Romo yang memberikan gambaran perkembangan industri seni 

kerajinan perak. 

Peneliti menggunakan teknik observasi lingkungan kerja 

informan dengan mengamati tempat usaha informan sebagai 

pengusaha, dan tempat kerja migran sebagai pengrajin. Tempat 

produksi seni kerajinan perak bagi pengusaha toko seni silver smith 

terletak di halaman rumah pengusaha, dan menjadi bagian dari gedung 

atau bangunan rumah pribadi. Ukuran ruang berkisar 5 x 5 m, dan di 

dalam ruangan tersebut terdapat tiga meja dengan ukuran 1 x 1 m yang 
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terlihat penuh goresan bekas limar13 dan perangkat seperti alat 

pemotong, pahat, dan gunting kawat, kaca pembesar, dan potongan 

kawat perak yang berserakan. Lantai yang hitam oleh minyak oli, dan 

dipenuhi oleh perangkat kerja seperti palu, kompor, tempat lampu 

stronken, dan berbagai perangkat produksi lainnya. Ruangan produksi 

sangat tertutup, sehingga peneliti merasa kepanasan saat berkunjung ke 

tempat kerja. Peneliti memanfaatkan perangkat teknologi berupa 

kamera digital untuk mendokumentasikan ruang produksi dan 

perangkat kerja yang digunakan dalam proses produksi mulai dari 

tahap pembentukan, pengukiran, hingga tahap pemolesan produk. 

Secara sekilas, peneliti melihat produk perak yang telah di poles dan 

dibersihkan menggunakan cairan kimia, cairan tersebut tidak akan 

dibuang. Hal tersebut dilakukan untuk mengendap perak sisa produksi 

sehingga dapat digunakan kembali dalam kurun waktu tertentu. 

Peneliti juga mendokumentasikan foto tata letak produk yang 

dipajang dalam toko seni silver smith, dan juga mendokumentasikan 

foto bersama dengan informan setelah proses wawancara dan observasi 

telah selesai dilakukan. Ruang penjualan terpisah dengan ruang 

produksi, luas toko seni silver smith berukuran kecil 5x5 m. Produk 

yang dijual tidak banyak, dan merupakan sisa produksi dari permintaan 

pembeli. Produk tersebut dapat berupa cincin, anting, bros, kalung, 

dan patung miniatur. Jalan menuju toko seni silver smith sangat sempit 

karena letak toko berada di dalam gang (lorong) yang hanya dapat 

dilalui kendaraan bermotor atau dengan berjalan kaki. Berbeda halnya 

dengan toko seni artshop yang memiliki ukuran tempat penjualan 

berkisar 15 x 10 m, namun tidak memiliki tempat untuk produksi. 

Selain itu, barang-barang yang dijual sangat beragam dengan jumlah 

yang lebih banyak dibandingkan toko seni silver smith. Pengusaha 

toko seni artshop memiliki karyawan yang melayani tamu ketika 

berkunjung, sedangkan pengusaha toko seni silver smith, tidak 

memiliki karyawan semacam itu tetapi, memiliki pengrajin sebagai 

tenaga kerja pendukung produksi. 

 

                                                           
13 alat penghalus perak 
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Bagaimana Mengelola Data ? 

Peneliti mengelola data dengan cara melakukan membuat 

transkrip hasil wawancara bersama dengan informan yang terlibat 

dalam penelitian ini. Peneliti juga melakukan tinjauan kembali, catatan 

harian dalam proses penelitian di lapangan untuk menyesuaikan 

informasi yang diterima dari informan. Peneliti membuat gambaran 

umum identitas dari informan kunci serta aktivitas yang dilakukan 

informan sebagai rangkuman dan menyertakan proses perbincangan 

sesuai dengan hasil rekaman pada saat proses wawancara berlangsung. 

Peneliti membuat transkrip hasil wawancara untuk memudahkan 

proses pemetaan dalam bentuk matriks. 

Setelah transkrip wawancara selesai dibuat, peneliti 

melanjutkan proses pengelolaan data dengan membuat matriks atau 

pemetaan tematik berdasarkan dengan tema penelitian yaitu 

pengalaman merintis, mengembangkan, dan mempertahankan usaha. 

Matriks yang telah dibuat dapat membantu proses penulisan laporan 

penelitian dalam bentuk bab empirik.  

 

Kesimpulan 

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

etnografi, mampu menguraikan pengalaman empirik pengusaha 

maupun migran sebagai pengrajin, ketika merintis, mengembangkan 

dan mempertahankan usaha dalam kaitannya dengan kebudayaan 

lokal. Disisi lain, teknik pengambilan data di lapangan yang dapat 

digunakan sebagai strategi awal ialah dari pintu ke pintu (dor to dor). 

Sehingga, dalam proses pengambilan data tersebut, dapat membuka 

jalan kepada teknik pengambilan data berikutnya yaitu snow bawl, 
dimana pengusaha maupun migran sebagai pengrajin akan 

memberikan rekomendasi orang-orang yang dapat melakukan 

wawancara. Hal tersebut sangat membantu peneliti untuk memperoleh 

informasi yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 
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Proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan membuat 

transkrip hasil wawancara, kemudian dilanjutkan dengan proses 

pemetaan berdasarkan tema atau matriks untuk memudahkan proses 

penulisan laporan penelitian pada bab empirik. Proses pengambilan 

data dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa alat 

rekaman suara, maupun kamera untuk mendokumentasi proses 

penelitian di lapangan. 

 


