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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

penulis dapat menyimpulkan: 

1. Deskripsi Produk Kerajinan Timah Pangkal Pewter Hasil Binaan 

PT.Timah (Persero) Tbk. 

Produk-produk kerajinan timah Pangkal Pewter ini memiliki latar belakang 

dalam pembuatannya, dari bahan dasar timah putih melalui tahapan pembuatan 

mulai dari pengecoran, pembentukan, penyolderan, hingga penyelesaian akhir 

(finishing) dengan jumlah perajin yang dimiliki cukup sedikit tetapi dapat 

menghasilkan jumlah produk yang banyak. 

Secara keseluruhan kerajinan-kerajinan timah produk Pangkal Pewter ini 

memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai benda pajang untuk menghiasi ruangan 

serta ukuran-ukuran kerajinan timah yang dihasilkan terbilang cukup kecil. 

2. Visualisasi kerajinan Pangkal Pewter hasil binaan PT. Timah(Persero) Tbk. di 

Kota Pangkalpinang 

Apabila dilihat secara keseluruhan, produk kerajinan Pangkal Pewter 

memiliki memiliki satu warna (monokromatik) yaitu perak yang dihasilkan oleh 

warna timah itu sendiri termasuk produk perwakilan dari objek yang ada, yakni 

kapal Dewa Ruci, pemain golf dan ikan arwana yang dianalisis visualisasinya. 

Disini para perajin terlihat sudah memiliki usaha untuk menciptakan bentuk 

kerajinan yang baik dengan menerapkan sebagian unsur-unsur serta prinsip-

prinsip visual seni rupa yang ada, walaupun  demikian kerajinan ini tetap 

memiliki kekurangan, terutama segi bentuknya. Selain perajin di Pangkal Pewter 

yang bukan berlatar belakang orang-orang yang bergelut dalam bidang seni, 

pewter sebagai bahan baku utama kerajinan ini yang mengandung 97% timah 

putih yang bersifat lunak memungkinkan menjadi suatu kesulitan dalam 

pembuatan kerajinan, sehingga jika bentuk yang sebenarnya yang menjadi tolak 
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ukur untuk membandingkannya, secara visual kerajinan ini terlihat belum 

maksimal dalam pencapaian dalam meniru bentuk aslinya. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta simpulan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat berupa pengetahuan 

dan wawasan bagi para pembaca, khususnya yang ingin mengetahui tentang 

kerajinan timah lebih dalam. 

2. Bagi Departemen Pendidikan Seni Rupa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, referensi dan wawasan 

mengenai kerajinan timah bagi mahasiswa dan pihak di jurusan seni rupa.  

3. Bagi Masyarakat Umum 

Dengan membaca karya tulis dan mengapresiasi hasil karya tulis ini 

diharapkan masyarakat mendapatkan informasi dan wawasan mengenai 

kerajinan timah khususnya di Pangkalpinang serta dapat meningkatkan 

kesadaran dan kecintaan terhadap budaya bangsa khususnya kerajinan. 

4. PT.Timah (Persero) Tbk. 

Diharapkan PT.Timah (Persero) Tbk. khususnya yang ada di Kota 

Pangkalpinang agar tetap dapat mengadakan binaan dalam pelatihan kepada 

para perajin timah untuk dapat mengembangkan kerajinan ini menjadi lebih 

baik lagi.  

5. Bagi Perajin Timah 

Hasil karya tulis ini dapat dijadikan referensi dan inspirasi para perajin timah, 

khususnya di Pangkal Pewter dalam pembuatan kerajinan timah untuk 

kedepannya agar lebih memahami pentingnya kemiripan bentuk suatu 

kerajinan (miniatur) yang meniru bentuk aslinya untuk meningkatkan kualitas 

produk yang dapat menarik perhatian konsumen. Disisi lain dengan karya tulis 

ini para perajin dapat mengembangkan lagi kerajinan timah ini  untuk menjadi 

kerajinan timah yang lebih baik lagi. 
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