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Abstract 

This research was carried out in Baranti Subdistrict, Sidenreng Rappang 

Regency, South Sulawesi Province which lasted for three which was carried out 

from March to May 2021. The informant of this research was Mr. Patahangi who 

was directly related to the implementation of the research. The focus of the 

research is the process of making the Bugis harp from Patahangi production and 

the sample/respondent of the research is the Bugis lute which is made by a harp 

craftsman, namely Patahangi, which is located in Duampanua Village, Baranti 

District, Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province. The results of 

this study indicate that the making of the Patahangi lute musical instrument uses 

tapioca wood and other materials such as; tapioca wood, fox glue, varnish and 

sandpaper (sand paper), Patahangi harp musical instruments cannot be separated 

from the development of the times and technology such as; electric planer, 

electric saw, electric drill. The use of equipment that can save energy and time, of 

course, makes harp craftsmanship easier for harp craftsmen, although other 

manual equipment is still used. As; chisels, axes and knives, hacksaws, iron rulers 

and old rubber tires. The manufacturing process is carried out in stages, starting 

with the selection of harp wood materials, measuring, cutting, drying, sculpting, 

manufacturing, polishing, painting or finishing and finally tuning. 

Abstak 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Baranti  Kabupaten Sidenreng 

Rappang Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung selama tiga  yang 

dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021. Adapun 

informan dari penelitian ini adalah Bapak Patahangi yang terkait langsung  

pelaksanaan penelitian. Fokus penelitian adalah proses pembuatan Kecapi Bugis 

Produksi Patahangi dan sampel/responden penelitian adalah Kecapi Bugis yang 

dibuat oleh pengrajin kecapi yaitu Patahangi, yang berada di Kelurahan 

Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembuatan alat musik kecapi 

Patahangi menggunakan bahan kayu ketapi dan bahan lainnya seperti; kayu 

ketapi, lem fox,pernis dan amplas(kertas pasir), Peralatan  musik kecapi Patahangi 

tak lepas dari perkembangan zaman dan teknologi seperti ; ketam listrik, gergaji 

listrik, bor listrik.  Penggunaan peralatan yang dapat mengefisienkan tenaga dan 

waktu tentu saja mempermudah pengerjaan  kecapi bagi para pengarajin kecapi, 

meskipun peralatan manual lainnya tetap digunakan. Seperti; pahat, kapak dan 

pisau, gergaji besi, mistar besi dan karet ban bekas. 

 Adapun proses pembuatannya dilakukan secara bertahap yang diawali 

dengan pemilihan bahan kayu kecapi, pengukuran, pemotongan, pengeringan, 

pemahatan, pembuatan, penghalusan, pengecatan atau finishing dan terakhir 

penyeteman.  

  

 

A.  PENDAHULUAN 

Keunikan dan keragaman 

budaya salah satunya adalah alat 

musik tradisional yang memiliki ciri 

yang berbeda dengan alat musik 

tradisional dari daerah lain.  

Meskipun sekilas nampak sama akan 

tetapi sesungguhnya memiliki 

perbedaan, baik dari segi bentuk, 

bunyi yang ditimbulkan maupun 

namanya.  Semakin banyak 

perbedaan tentunya menimbulkan 

keragaman dan semakin beragam 

tentunya menambah khasanah 

perbendaharaan musik tradisional 

bangsa kita. Dan semakin menambah 

kekayaan dari keragaman budaya dan 

seni    yang ada tentunya. 

Salah satu alat musik 

tradisional Indonesia khususnya 

Sulawesi Selatan adalah alat musik 

petik  jenis kecapi, dimana kecapi 

untuk setiap daerah memiliki nama 

yang berbeda.  Dan untuk sulawesi 

Selatan umumnya untuk suku Bugis 

dikenal dengan nama “Kacaping”.  

Kecapi sendiri merupakan alat musik 

petik yang hingga kini masih 

memegang peranan penting dalam 

setiap acara kebudayaan dan 

kesenian daerah. 

Bagi masyarakat Kabupaten 

Sidenreng Rappang alat musik 

kecapi tidak terlepas dari sendi 

kehidupan bermasyarakat dalam 

berbudaya.  Dalam kegiatan apa pun 

yang berbau seni dan budaya 

“kecapi’ tak pernah lepas dari 

kegiatan masyarakatnya seperti pada 

acara mappa`tettong(mendirikan 

rumah baru), pesta 

a`bottingeng(perkawinan), pesta 

ma`cera ana(pengislaman/potong 

rambut),pesta ma`sunna(khitanan), 

pesta mas`sempe(panen raya).  

Kecapi sudah menjadi kebutuhan 

dalam memeriahkan setiap acara 

budaya yang tidak hanya dilakukan 

saat pekan budaya saja. 

Kabupaten Sidenreng Rappang saat 

ini sedang giat-giatnya 

mensosialisasikan alat musik 

tradisional simponi kecapi, mulai 

tingat pendidikan dasar (SD), 



 
 

SMP/Tsanawiayah, sampai tingkat 

SMA/Mandrasah aliyah.  Bahkan 

sudah dijadikan sebagai acara ekstra 

kokurikuler.   

Melihat bagaimana para 

pelajar termotivasi untuk 

mempelajari cara bermain sekaligus 

teknik bermain kecapi tentunya 

impian agar musik tradisional kecapi 

akan terus hidup di Kabupaten 

Sidenreng Rappang.  Setelah 

masyarakat umum, anak sekolah di 

berbagai tingkatan tahu cara 

memainkan kecapi, saatnya 

memikirkan agar alat musik 

tradisonal tersebut selalu ada, 

setidaknya ada orang yang 

memikirkan ketersediaan dari alat 

musik itu sendiri ketika dibutuhkan.  

Sentra produksi kecapi harus 

difikirkan juga kelangsungannya, 

terutama kecapi yang lahir dari 

tangan putra daerah sendiri yang tahu 

persis akan kondisi lokal daerah 

setempat.  Pengrajin kecapi sekaligus 

seniman kecapi dibutuhkan agar 

keseimbangan nada yang dihasilkan 

akan semakin indah. 

Patahangi adalah salah 

seorang seniman kecapi yang peduli 

terhadap seni musik tradisional yang 

berlokasi  di Kecamatan Baranti 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

(Sidrap) selain Nurdin Amma.  

Patahangi merupakan generasi kedua 

dari orang tuanya yang memperoleh 

teknik pembuatan kecapi. Patahangi 

adalah anak ke dua dari lima 

bersaudara lahir di Passeno pada 

tanggal 19 Agustus 1970, 

menamatkan sekolah dasar di Baranti 

tahun 1983, tamat di SMP Negeri 1 

Baranti tahun1986 dan 

menyelesaikan sekolah sederajat 

SMA di SGO Pare pare tahun 1989.  

Tahun 2009 menamatkan kuliahnya 

di UNM Makassar. Patahangi 

menemui kendala dalam teknik 

pembuatan kecapinya.  Pada 

umumya bentuk kecapi yang ada di 

Kecamatan Baranti  memiliki ukuran 

kecil pada bagian anjong 

(anjungan)dan ikko’(buritan) kecapi 

memiliki ukuran yang sama sehingga 

pada bagian ikko’ kecapi mudah 

rusak, sehingga Patahangi merevisi 

ukuran ikko’ kecapi yang 

sebelumnya sama ukurannya dengan 

anjong kecapi di buat lebih besar 

pada bagian ikko; kecapi agar tidak 

mudah patah dan rusak.  Kecapi 

buatan Patahangi memiliki bentuk 

yang praktis, sangatlah mudah 

digenggam dengan demikian mulai 

dari anak-anak hingga orang dewasa 

mudah dalam belajar dan memainkan 

kecapi.  

Sebagai seorang yang terjun 

di dunia pendidikan kecintaan beliau 

terhadap kecapi tidak perlu 

diragukan lagi, beliau tidak hanya 

piawai memainkan alat musik 

tradisonal tersebut bahkan lewat 

tangannya dapat tercipta kecapi-

kecapi yang memiliki suara yang 

indah.  Patahangi yang berprofesi 

sebagai seorang guru dulunya 

tergabung dalam sanggar Ma`bulo 

Sibatang di Kecamatan Baranti.  

Lewat beliau inilah peneliti menggali 
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informasi tentang kecapi dan proses 

pembuatannya. 

Berlatar  uraian di atas maka 

oleh penulis   tertarik dan termotivasi  

untuk mengajukan  alat musik kecapi  

produksi Patahangi tersebut sebagai 

objek penelitian karena adanya 

keunikan tersendiri dimana seniman 

Kecapi Bugis dalam hal ini 

Patahangi yang berprofesi sebagai 

seorang guru adalah sekaligus orang 

yang secara langsung memproduksi 

alat musik kecapi, lewat kepiawaiaan 

beliau dalam memainkan kecapi 

sekaligus melalui tangannya juga 

tercipta alat musik tradisional kecapi 

yang tentunya akan selalu tersedia 

sepanjang beliau terus berkarya yang 

pada akhirnya impian agar alat musik 

kecapi tetap lestari dapat terwujud 

maka lahirlah  pemikiran penulis   

melalui karyanya yang berjudul:  

Kecapi Bugis Produksi Patahangi 

Di Kecamatan Baranti Kabupaten 

Sidenreng Rappang Provinsi 

Sulawesi Selatan (Suatu Kajian 

Organologi). 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. 

Dipilihnya pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif  karena 

prosedur penelitian atau pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan 

gambaran subyek atau obyek yang 

digunakan adalah seseorang dalam 

hal ini Bapak Patahangi sebagai 

seniman sekaligus pembuat atau 

pengrajin kecapi.  

Penelitian yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi 

mengenai Kecapi Bugis produksi 

Patahangi  di lokasi penelitian 

lewat wawancara, observasi dan 

pengumpulan data. Hal lain sebagai 

upaya untuk memperjelas 

penelitian yaitu menetapkan fokus 

penelitian. 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah  

Kecapi Bugis Produksi Patahangi 

Di Kecamatan Baranti Kabupaten 

Sidenreng Rappang Provinsi 

Sulawesi Selatan (Suatu Kajian 

Organologi). 

2. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui 

teknik survei untuk melihat secara 

langsung bahan dan alat pembuatan 

kecapi Bugis Produksi Patahangi 

dan Proses Pembuatan kecapi Bugis 

Produksi Patahangi. 

3. Defenisi Operasional 

Variebel 

Bahan dan alat adalah semua 

bahan dan alat yang digunakan oleh 

pembuat kecapi mulai dari 

pemilihan bahan sampai dengan 

tahap akhir (finishing).  Sedangkan 

proses pembuatan adalah  prosedur 

yang dilakukan oleh pembuat 

kecapi  mulai dari pemilihan bahan 

sampai dengan tahap akhir 

(finishing).   

4. Sumber Data 

Data penelitian merupakan 

informasi yang telah dikumpulkan 

saat melakukan proises penelitian 

dan nantinya akan diproses lalu 
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dijadikan sebagi laporan hasil akhir 

penelitian. 

 Data primer 

Data ini merupakan teks hasil 

wawancara yang diperoleh melalui 

wawancara dengan pembuat kecapi 

di Kecamatan Baranti Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

 Data Sekunder 

Data Sekunder berupa data 

yang diperoleh dari sumber lain 

yang dapat dipertanggungjawabkan 

yang berkaitan dengan kecapi 

Bugis produksi Patahangi, dengan 

melihat langsung di lapangan mulai 

dari bahan, alat yang digunakan, 

teknik serta proses pembuatan 

kecapi Bugis produksi Patahangi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya yakni: 

 Wawancara adalah proses 

percakapan untuk menggali 

informasi yang dibutuhkan, 

sekaligus sebagai penguat akan 

kebenaran data yang telah diperoleh 

selama penelitian.  Sebelum proses 

wawancara berlangsung setidaknya 

peneliti sudah menentukan  

informan untuk dijadikan obyek 

wawancara, dan peneliti juga sudah 

harus mempersiapkan beberapa 

pertanyaan (kuisioner) sebelum 

wawancara berlangsung.  Informan 

yang dimaksudkan adalah bapak 

Patangi sebagai pembuat kecapi 

Bugis yang berada di Kecamatan 

baranti kabupaten Sidenreng 

rappang. 

 Studi Pustaka dilakukan 

dalam mene,mukan beberapa 

informasi mengenai teori tentang 

organologi, bahan dan alat serta 

proses pembuatan kecapi.  Selain 

itu studi pustaka juga merupakan 

sebuah penguatn terhadap ilmu 

metodologi penelitian. 

 Dokumentasi, dalam 

penelitian ini dukumen yang 

dimaksud adalah dokumen yang 

dapat dijadikan sumber informasi 

tentang kecapi Bugis Produksi 

Patahangi di Kecamatan Baranti 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

 Observasi dilakukan untuk 

memperoleh data yang diperlukan 

dengan cara melihat, mendengarkan 

serta menganalisis fakta yang ada 

di lokasi penelitian secara langsung 

agar diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai bahan dan alat serta 

proses pembuatan kecapi Bugis 

Poroduksi Patahangi.  Pada proses 

ini penelitia melakukan observasi 

dengan melihat langsung bahan, 

alat dan proses pembuatan 

instrumen, mengumpulkan data, 

mengambil foto dan melakukan 

wawancara dengan pembuat kecapi. 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Bahan 

Bahan yang digunakan; Kayu 

kecapi oleh orang Makassar disebut  

santu dan kasapi dan oleh orang 

Bugis disebut settung,lem fox ini 

diaplikasikan  sebagai perekat 
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untuk menyatukan watang kale 

kecapi (bodi) dengan kotak nada, 

menyatukan sambungan Anjong na 

dengan ikko’ (buritan) ,  juga  

pallang ga  (penahan tali senar) 

berikut untuk menyatukan pallang 

ga (penopang tali senar), Pelitur 

adalah bahan finishing  transparan 

yang sering digunakan pada 

finishing bahan kayu, berfungsi  

untuk  meningkatkan  estetika  dan 

melindungi media kayu yang 

dilapisinya, ampelle’ atau kertas 

pasir untuk menghaluskan 

Permukaan Wattang kale (badan 

kecapi), Arateng, Anjongna  kecapi, 

Kotak nada (papan nada), dan Ikko’  

 Alat 

Hasil observasi di lapangan 

berikut wawancara dan dokumentasi 

penelitian, alat yang digunakan 

dalam proses pembuatan kecapi 

Bugis produksi Patahangi 

yaitu:a)Paa’ atau Pahat dimana 

bagian Wattang kale (badan kecapi), 

bagian Anjong`na dan bagian-bagian 

lain yaitu lubang resonansi suara, 

Gigi serta Palangga (lubang 

penyetem) kecapi dilubangi dengan 

bantuan alat pahat ini,b) Wase-wase 

(Kapak) dan Cobo`(Pisau) Sebagai 

alat, kapak dipakai untuk mengikis 

bagian pinggiran kayu kecapi yang 

telah digambar dengan pensil 

digunakan kapak dan cobo`. 

membuat motif Arateng (penahan 

kuda-kuda) serta Duccili (pemutar 

senar) digunakan Cobo’ (pisau), c) 

Kattang (ketam listrik berfungsi 

sebagai penghalus bagian Wattang 

kale kecapi Bugis, d) Pa` goro (Bor 

Listrik) berfungsi untuk melubangi 

bagian belakang wattang kale sisi 

kecapi yang sudah dipahat, Pa’ goro 

(bor listrik)  dapat mempercepat 

pelubangan, juga membantu dalam 

pembuatan Goro’ Duccili (lubang 

pemutar setelan) kecapi Bugis, e) 

Gere’ge listri (gergaji listrik)  dan 

Gere’ge Bessi (gergaji besi) gergaji 

listrik dipakai untuk memotong balok 

kayu untuk bahan Wattang kale 

(badan kecapi) dan sebagai 

pemotong papan kayu untuk penutup 

lubang belakang kecapi, Gere’ge 

bessi (gergaji besi) adalah gergaji 

yang digunakan untuk memotong 

benda dengan material berbahan 

logam. Untuk  palangga (penahan 

tali) dan kotak nada (papan nada)  , 

sela papan nada atau lubang untuk 

fret (Grip) yang kurang rata 

digunakan gergaji besi, f)Bali 

basa’(Mistar) juga berfungsi sebagai 

pengatur jarak perbandingan antara 

kecapi besar dengan kecapi kecil, 

g)Kare’ Bang bekas ( Karet ban 

Bekas)pada saat melakukan 

pengeleman agar daya rekat lem bisa 

lebih optimal digunakan karet ban 

bekas yang berfungsi sebagai 

pengikat Wattang kale (badan 

kecapi), kotak nada dengan Wattang 

kale, hal ini bertujuan agar menjamin 

perekatan tidak terbuka-buka lagi 

saat uji coba kecapi. 

 Proses Pembuatan Kecapi 

Bugis Produksi Patahangi 
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Sebagaimana telah disebutkan 

terdahulu bahwa pembuatan kecapi 

Bugis melalui beberapa tahapan, 

yaitu pemilihan bahan, bahan kayu 

dipotong berbentuk balok persegi 

panjang, Pengukuran bagian depan 

Wattang kale kecapi dengan masing 

masing mempunyai bagian tertentu 

yaitu : Bagian buritan kecapi (Ikko’ 

na), Bagian pusar kecapi (Posina), 

Bagian tengah kecapi (Arateng), 

Bagian nada nada kecapi (Kotak 

nada), Tempat pemutar atau tempat 

setelan (Pallangga) dan Kemudian 

anjungan kecapi (Anjong`na).   

Tahap selanjutnya pengukuran dan 

pemahatan bagian belakang  

wattang kale kecapi.  Semua 

bagian-bagian kecapi dibuat dengan 

pola serta sesuai dengan motif yang 

dinginkan.  Tahap akhir adalah 

melakukan finishing yaitu dengan 

pengampelasan dan pemberian 

warna dengan pelitur, serta 

pemasangan senar atau dawai. 

Kecapi Bugis terbuat dari bahan 

dan alat yang umum akan tetapi 

memiliki tampilan dan ukuran 

tersendiri, sama halnya kecapi dari 

daerah lain yang tentunya memiliki 

karakteristik asal daerah yang 

spesifik. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kecapi bugis 

produksi Patahangi meliputi; 

kayu ketapi, lem fox putih, 

pernis, dan amplas atau kertas 

pasir. 

Alat yang dipakai dalam 

pembuatan kecapi bugis 

Patahangi terdiri dari alat 

manual seperti; pahat, kapak dan 

pisau, gergaji besi, mistar besi, 

dan karet ban bekas, sedangkan 

peralatan yang menggunakan 

listrik antara lain; gergaji listrik, 

ketam listrik, dan bor listrik. 

2. Proses pembuatan kecapi Bugis 

produksi Patahangi di Dusun 

Passeno 2, Kecamatan Baranti 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

diawali dengan menyiapkan 

bahan baku (material) kecapi.  

Bagian-bagian kecapi  Bugis 

produksi Patahangi terdiri dari 

bagian buritan kecapi, bagian 

pusar kecapi, bagian tengah 

kecapi, bagian nada - nada 

kecapi, tempat pemutar atau 

tempat setelan, kemudian 

anjungan kecapi, dalam bahasa 

bugis disebut anjong kecapi. 

3. Adapun proses pembuatannya 

dilakukan secara bertahap yang 

diawali dengan pemilihan bahan 

kayu kecapi, pengukuran, 

pemotongan, pengeringan, 

pemahatan, pembuatan, 

penghalusan, pengecatan atau 

finishing dan terakhir 

penyeteman.  Sedangkan 

pembuatan kecapi Bugis 

Patahangi diawali dengan 

pembuatan bodi (badan kecapi), 

dilanjutkan dengan pembuatan 

bridge (penahan tali), bersamaan 

dengan pembuatan kepala kecapi 

(anjung kecapi) dan dilanjutkan 
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dengan pembuatan kuda-kuda 

dan penahan kuda-kuda, 

selanjutnya proses penghalusan 

dan pengecatan setelah semua 

bagian telah terpasang, dan yang 

paling akhir adalah penyeteman 

dengan menggunakan suling 

tradisional yang bernada F.  

Adapun Tuning (penyeteman) 

yang standar pada umumnya 

yang digunakan kecapi dari 

senar 1 ke senar 2 atau dari 

bawah ke atas adalah: 1 = Re, 2 

= Sol rendah. 

Dari kesimpulan penelitian yang 

telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan saran yaitu: 

1. Agar kecapi tradisional yang ada 

di Sulawesi Selatan tidak hilang 

dan terlupakan, sebaiknya tetap 

dilestarikan baik itu lewat 

pengrajin kecapi sendiri, 

maupun bantuan pemerintah 

dalam program pelestarian alat 

musik tradisional khusunya 

kecapi. 

2. Kecapi tradisonal akan dikenali 

oleh pasar, memerlukan 

publikasi yang luas untuk 

mendukung proses pemasaran 

kecapi. 
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