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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah yang 

maha kuasa. Oleh karena itu manusia menyadari dengan sepenuhnya bahwa 

mereka, diciptakan bersama-sama dengan alam. Manusia diharapkan dapat hidup 

berdampingan dengan alam berserta isinya, yaitu alam flora dan fauna. Serta bagian 

dari alam fauna yang sering diakabi oleh manusia adalah ikan. Dari kelompok 

ikanlah manusia dapat hidup bahagia, sebagian diantaranya dapat menjadi sumber 

makanan dan menjadi alat hiburan. Khusus sebagai alat penghibur, ikan tak jarang 

menjadi langka dan mahal, karena keunikanya apakah dari gemulai, warna atau dari 

gerakanya yang lucu. Satu jenis ikan yang populer sebagai hewan pemeliharaan dan 

diistilahkan jadi ikan hias, adalah ikan maskoki. 

   Ikan maskoki merupakan salah satu jenis ikan hias yang mempunyai daya 

pesona indah sehingga banyak di gemari oleh masyarakat pencinta ikan hias. Ikan 

ini mampu memberi kepuasan spiritual, banyak orang yang percaya jika 

memelihara ikan maskoki akan mendatangkan keberuntungan. Seperti yang 

dikatakan oleh Maria Amanda yaitu; 

Saat orang melihat ikan yang berenang, bermain, atau makan, bisa 

menurunkan kecemasan orang yang sedang menghadapinya. Seperti efek 

samping hipnosis, melihat geliat ikan di dalam air bisa membuat lebih rileks. 

Meningkatkan produktivitas, makhluk kecil ini mampu mengurangi tekanan 

darah dan stres. Bahkan, membuat fokus lebih baik saat bekerja. Membantu 

tidur lebih nyenyak, menempatkan akuarium dengan ikan di dekat ranjang 

dapat membuat tertidur lebih baik dan tenang (Okezone, Sabtu, 4 Maret 

2017). 

 

Ikan maskoki banyak diminati karena sifatnya yang mudah beradaptasi 

dengan yang lainnya dan mudah perawatannya di akuarium. Ada beberapa orang 

yang awalnya hanya memelihara ikan untuk peliharaan kini mereka menekuni 

bisnis jual beli ikan hias. Bahkan mereka menekuni bisnis tersebut sebagai sumber 

mata pencaharian utama bukan sampingan lagi. 

Harga ikan maskoki di pasaran sangat bervariasi mulai dari ratusan rupiah 

hingga ratusan ribu rupiah tiap ekornya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jenis, 

bentuk, ukuran, maupun warna ikan maskoki. Bahkan untuk ikan maskoki jenis 
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tertentu harganya bisa mencapai jutaan rupiah tiap ekor. Dengan gejala ini 

muncullah berbagai komunitas ikan hias di berbagai daerah di Indonesia, sehingga 

seringnya terselenggara pameran pameran ikan hias namun dengan tujuan akhirnya 

yaitu untuk di jual kembali. Memang Keindahan maskoki tidak bisa diragukan lagi 

karena bentuk tubuhnya yang khas, penampilan yang prima dan lincah sangat 

didambakan oleh setiap pemiliknya. Berbagai jenis ikan maskoki saat ini dapat 

ditemukan dengan mudah oleh para pecinta ikan maskoki. Setiap jenis maskoki 

mempunyai perbedaan fisik dan warna dengan keunggulan masing-masing. 

Sebagai insan perupa yang peduli akan keindahan Indonesia mulai dari 

flora, fauna dan kebudayaan Indonesia. Salah satunya menuangkan ide berkarya 

seni grafis dengan ikan maskoki sebagai gagasan berkaryanya. Para perupa seni 

grafis juga memiliki peran penting dalam hal ini, mulai dari penggambaran manual 

hingga proses pencetakan dengan menggunakan teknik dan medium yang lain. 

Seni grafis merupakan cabang seni rupa yang digunakan para seniman untuk 

menyalurkan ekspresi serta imajinasi kreatif melalui teknik pencetakan gambar atau 

tulisan berbentuk dua dimensi, baik secara manual maupun dengan digital. Dengan 

adanya media komputer saat ini maka kemudahan dalam berbagai hal mencapai 

kuantitas yang diinginkan semakin menjanjikan. Sebagai mana yang telah 

dijelaskan oleh Bahari dalam bukunya tentang seni grafis ; 

Seni grafis juga termasuk bagian dari seni murni yang berwujud dua 

dimensional yang dihasilkan melalui proses cetak. Kelebihan dari seni grafis 

ini merupakan karyanya dapat dilipat gandakan baik gambar maupun tulisan 

dengan teknik tertentu tanpa mengurangi nilai orisinalitasnya. Teknik 

pembuatan seni grafis ini antaranya cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, 

dan cetak saring. (Bahari, 2014 hlm 83) 

Penulis merasa ikan maskoki menarik dan penting untuk diangkat karena 

selain merupakan hewan yang memiliki bentuk tubuh yang unik atau memiliki 

keindahan tetapi, ikan maskoki ini konon beberapa orang percaya bahwa dengan 

memelihara ikan ini akan mendatangkan keberuntugan bahkan mereka mewajibkan 

memiliki pajangan gambar berupa gambar ikan maskoki. Alasan lainnya sebagai 

bentuk syukur Allah SWT yang telah menciptakan makhluk dengan memiliki 

keindahan yang cukup tinggi. 
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 Berdasarkan permasalahan yang di bahas di atas, penulis memiliki gagasan 

untuk berbuat karya seni grafis dengan menggunakan teknik cetak tinggi (linocut).  

Mengingat penulis merupakan mahasiswa Departemen Pendidkan Seni Rupa UPI 

dengan mengambil matakuliah konsentrasi seni grafis. Selain itu penulis memiliki 

pengalaman berkarya seni grafis teknik cetak tinggi (linocut). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat perumusan masalah untuk 

mempermudah penciptaan yang akan dilakukan, yaitu : 

1. Bagaimana konsep dari gagasan ikan maskoki dalam seni grafis menggunakan 

teknik cetak tinggi (linocut) ? 

2. Bagaimana proses memvisualisasikan ikan maskoki dalam seni grafis 

menggunakan teknikcetak tinggi (linocut) ? 

C. Tujuan Penciptaan 

Berdasarka rumusan masalah diatas, adapun tujuan penciptaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui konsep karya seni grafis ikan maskoki dengan teknik cetak tinggi 

(linocut). 

2. Mengetahui proses tahapan pembuatan karya seni grafis ikan maskoki teknik 

cetak tinggi (linocut). 

D. Manfaat Penciptaan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Penulis lebih dapat memahami dan meningkatkan kemampuan dalam 

berkarya seni grafis. Sebagai wadah penyampaian gagasan untuk kepuasan batin 

penulis dalam kehidupan melalui pengungkapan ke dalam seni grafis. 

2. Bagi Departemen Pendidikan Seni Rupa UPI  

Sebagai kajian dan apresiasi dalam pendidikan seni rupa terhadap seni 

grafis dengan teknik cetak tinggi (linocut). 

3. Bagi seniman 

Sebagai inspirasi sehingga dapat menambah ide-ide baru atau sebagai 

reverensi untuk mengembangkan dan menghasilkan karya seni grafis. 

4. Bagi masyarakat 
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Sebagai bahan apresiasi mengenai nilai melalui seni grafis sehingga dapat 

memotivasi dalam menghasilkan ide-ide baru dalam berkarya seni grafis. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan serta pembaca skripsi penciptaan karya 

seni grafis yang berjudul “ Ikan Maskoki Sebagai Ide Gagasan Berkarya Seni Grafis 

(teknik cetak tinggi)” ini maka karya tulisan ini disusun dalam sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penciptaan, rumusan masalah, 

tujuan penciptaan, manfaat penciptaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN PENCIPTAAN 

 Bab ini menjelaskan landasan yang mendasari proses penciptaan atau 

rancangan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka dan meninjau data informasi 

lapangan. 

BAB III METODE PENCIPTAAN 

 Bab ini meliputi proses uraiannya proses perancangan di mulai dari 

kelengkapan alat dan bahan, pembuatan sketsa, pembuatan model, pengerjaan 

karya, dan pengemasan karya. 

BAB IV VISUALISASI DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan dan menggambarkan hasil karya yang dikaitkan 

dengan gagasan awal, karya linocut dengan judul ikan maskoki. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan jawaban terhadap tujuan yang sudah 

ditetapkan sebelumnya dan saran untuk pengembangan selanjutnya. 


