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Abstract 

 
The handmade violin from Totok Widiyanto is a local musical instrument that is widely 

known by fans and stringed instrument players, especially for the violinist. The process of 

making this violin has adopted many European violin-making methods. However, in the 

creative process, Totok Widiyanto made the process of making a violin using local wood 

from Indonesia which have almost the same character as the original wood for violin, 

namely Maple for the back of the violin. To find out more about this violin made by Totok 

Widiyanto, a qualitative research method was conducted that covered the entire process 

of making the violin starting from the shape selection stage, material selection, mold 

making, side body installation, lower body cultivation, upper body installation, scroll 

making, the fingerboard installation until to the stage of varnish was reviewed using an 

organological study so that detailed data regarding Totok Widiyanto's hand-made violin 

could be obtained. The method used in this research is the method of observation, 

interviews and documentation which directly involves Totok Widiyanto himself as the 

main resource person in this research. 
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Abstrak  

  
Biola buatan tangan dari Totok Widiyanto merupakan instrumen musik buatan lokal yang 

banyak dikenal oleh para penggemar dan pemain instrument gesek khususnya biola atau 

violin. Proses pembuatan biola ini banyak mengadopsi metode pembuatan biola eropa. 

Namun pada proses kreatifnya, Totok Widiyanto melakukan proses pembuatan biola 

menggunakan kayu local dari Indonesia yang di rasa memiliki karakter yang hampir sama 

dari kayu aslinya yaitu Maple untuk bagian belakang Biola. Untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai biola buatan Totok Widiyanto ini, maka dilakukan penelitian dengan 

metode kualitatif yang mencakup keseluruhan proses pembuatan biola mulai dari tahap 

pemilihan bentuk, pemilihan bahan, pembuatan cetakan, pemasangan bodi samping, 

penggarapan bodi bawah, pemasangan bodi atas, pembuatan scroll, pemasangan papan 

jari hingga tahap yaitu Vernish ditinjau menggunakan kajian organologi sehingga bisa 

mendapatkan data terperinci mengenai biola buatan tangan Totok Widiyanto ini. Metode 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang melibatkan secara langsung Totok Widiyanto itu sendiri sebagai 

narasumber utama dalam penelitian ini..  

  

Kata Kunci: Organologi, Biola, Buatan Tangan. 
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PENDAHULUAN 

Instrumen String khususnya biola 

mulai kian digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Hal ini dikarenakan 

instrument ini dapat mengeluarkan 

suara yang indah dan ekspresif. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya 

kompetisi nasional Violin yang 

diadakan pada 2 September 2017 di 

Semarang dan di prakarsai oleh 

Kementrian Pariwisata. Menurut Don 

Kardono yang saat itu menjabat 

sebagai staf khusus Bidang 

Komunikasi Kementerian Pariwisata 

RI, Kompetisi Musik Klasik yang 

sudah dilaksanakan untuk ketiga 

kalinya ini telah menjadi magnet baru 

bagi pariwisata kota Semarang. 

Tahun tersebut ada peningkatan tajam 

wisatawan dari Eropa dan Amerika. 

Mereka merupakan penikmat klasik 

dan didukung oleh arsitektur kota 

lama Semarang yang masih bergaya 

Belanda, maka musik klasik akan 

menemukan atmosfernya. Menurut 

Nora Aprilita selaku Direktur 

Penyelanggara, menjelaskan bahwa 

90% peserta merupakan dari luar kota 

yaitu, Jakarta, Bandung, Surabaya, 

Batam, dan lainnya 

(cnnindonesia.com). Hal ini 

menunjukkan instrument biola ini 

mulai diminati oleh banyak 

masyarakat.  

Namun perlu diketahui bahwa biola 

yang baik bukanlah instrument yang 

bisa disebut murah untuk beberapa 

kalangan. Hal itu dikarenakan biola 

yang baik merupakan biola yang 

menggunakan kayu spesifik yaitu 

kayu spruce untuk bagian depan biola 

dan kayu maple untuk bagian 

belakang biola. Sumber dari kayu ini 

pun juga mempengaruhi harga 

pasaran, jika kayu ini di dapat dari 

Eropa asli khususnya dari Negara 

Bosnia maka harga instrument ini 

akan semakin mahal.  

Biola menggunakan beberapa jenis 

kayu dalam pembuatannya. Kayu 

spruce yang digunakan untuk bagian 

depan biola, soundpost dan block 

pada bagian dalam biola, Kayu maple 

yang digunakan pada bagian belakang 

biola, bagian samping atau side, neck 

hingga ke scroll. Kayu eboni yang 

digunakan untuk papan jari biola atau 

fingerboard, nut, dan saddle. Bagian 

tuning peg, tailpiece, chinrest, dan 

end pin ini adalah bagian yang 

disebut set part. Pada bagian set part 

tersebut biasanya menggunakan kayu 

yang sama dalam satu biola namun 

setiap luthier atau pembuat biola 

menggunakan kayu yang berbeda 

pada masing-masing biola sesuai 

warna yang digunakan pada biola. 

Ada 4 jenis kayu yang dapat 

digunakan sebagai set part yaitu 

boxwood, rosewood, eboni, dan 

maple.  

Di Indonesia yang merupakan negara 

dengan iklim tropis, merupakan salah 

satu negara yang memiliki kekayaan 

sumber daya alam dalam segi kayu. 

Banyak sekali jenis kayu yang ada di 

Indonesia, bahkan beberapa kayu 

yang digunakan dalam pembuatan 

biola juga tumbuh di negara 

Indonesia. Kayu yang tumbuh di 

negara kita ini banyak yang 

berpotensi untuk bisa digunakan atau 

dimanfaatkan dalam pembuatan alat 

musik. Namun perlu diketahui pada 
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dasarnya kayu lokal Indonesia 

memiliki perbedaan karena kayu yang 

digunakan dalam pembuatan biola 

merupakan kayu dari pohon yang 

tumbuh di negara eropa yang 

memiliki 4 musim.  

Berawal dari rangsangan akan 

kekayaan sumber daya alam ini, 

pembuat biola atau yang sering 

disebut dengan istilah luthier asal 

Kabupaten Sidoarjo melakukan 

eksplorasi dan membuat instrumen 

biola menggunakan kayu lokal 

sebagai pembuatan biola miliknya. 

Totok Widiyanto yang kerap 

dipanggil CTT atau Cak Totok ini 

adalah pembuat biola kelahiran 

Madura pertama yang membuat biola 

dengan memanfaatkan kayu lokal dari 

Indonesia seperti kayu mindi dan 

kayu cendrana. Pemanfaatan kayu 

eboni dan mapel juga kayu yang 

tumbuh di Indonesia.  

Berawal dari otodidak melakukan 

fiting up atau melakukan beberapa 

service ringan di tahun 2010, Totok 

widiyanto memulai karir dalam 

pembuatan biola pada awal tahun 

2019 yaitu biola elektrik dengan 

kepala scroll berbentuk tengkorak 

dengan bermodalkan kayu seadanya 

yang dirasa cukup dalam membuat 

biola elektrik. Pada tahun tersebut, 

Totok sudah berhasil membuat 5 

karya biola elektrik dan akhirnya 

pada awal tahun 2020 beliau mulai 

memberanikan diri membuat biola 

akustik menggunakan kayu mahoni 

pada bagian belakang biola.  

Ketertarikan Penulis meneliti biola 

dari Totok Widiyanto ini adalah 

dikarenakan beliau merupakan satu-

satunya pembuat biola di Jawa Timur 

yang masih produktif hingga saat ini 

dan memiliki antusias yang tinggi 

dalam pembuatan biola dan di 

beberapa karyanya menggunakan 

kayu lokal yang ada di Indonesia pada 

bagian biola tertentu, sehingga 

instrument ini dapat dinikmati oleh 

banyak kalangan namun tidak 

melupakan kualitas suara yang 

dihasilkan tetap merupakan 

instrument yang baik dan layak.   

Beberapa instrument karya beliau 

sudah menarik beberapa musisi 

ternama seperti Didiet Violin dan 

Fina Kurniawati yang merupakan 

pemain biola yang dianggap memiliki 

kepiawaian bermain biola yang sangat 

baik dan mengakui kualitas biola 

buatan Totok Widiyanto. Bahkan 

sampai saat ini beliau memiliki teman 

dari Cremona-Italy untuk berdiskusi 

dan sekedar saling berbagi informasi 

dalam perihal pembuatan biola. 

Beliau pernah juga diwawancarai oleh 

Jawa Pos dan siaran TV Nasional 

Indosiar sebagai luthier atau pembuat 

instrument biola yang dianggap 

mampu menghasilkan bunyi yang 

baik dan masih produktif.  

Penelitian ini mengkaji aspek 

organologi dari biola CTT Nusantara 

karya Totok Widiyanto, yang 

beralamatkan di Gress Residence, 

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Totok Widiyanto telah menghasilkan 

20 karya biola dan mulai dikenal oleh 

seluruh pemain string di Indonesia 

bahkan di manca negara. Bentuk biola 

yang sering digunakan beliau 

mengacu pada bentuk biola Guarneri 

dan Stradivari dikarena 2 biola ini 
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yang dianggap sebagai bentuk biola 

paling digemari karena bentuk 

tersebut cenderung menghasilkan 

suara yang bagus. Namun pada karya-

karya yang dibuat mulai tahun 2021 

merupakan karya yang sudah 

merupakan penggabungan antara 

kedua model tersebut dan juga 

terdapat sesuatu yang otentik dari 

bentuk F hole dan scroll. Pada tahun 

2022 ini Totok Widiyanto sedang 

mulai menggemari bentuk dari Nicolo 

Amati.  

Dari pemaparan di atas, maka 

rumusan masalah yang perlu dijawab 

adalah tentang bagaimana organologi 

biola buatan tangan Totok Widiyanto 

di kabupaten Sidoarjo ini. Peneliti 

membatasi penelitian ini 

menggunakan pendekatan struktural 

dalam mengkaji organologi biola 

tersebut. Tujuan dari penelitian ini 

adalah peneliti ingin mengetahui 

bagaimana bentuk dan proses 

pembuatan biola buatan Totok 

Widiyanto jika dilihat dari Kajian 

Organologi. Diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan informasi tentang 

biola buatan tangan Totok Widiyanto 

secara struktural.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Organologi merupakan suatu cabang 

ilmu yang mempelajari tentang seluk 

beluk tentang alat musik dari bentuk 

fisiknya. Menurut Banoe, organologi 

merupakan ilmu alat musik atau studi 

mengenai alat-alat musik (2003:312). 

Kriswanto juga mengemukakan 

bahwa organologi terbentuk dari 2 

kata yaitu organ dan logos, organ 

memiliki arti benda, alat atau barang 

dan logos memiliki arti memiliki arti 

ilmu, jadi organologi adalah suatu 

ilmu yang mempelajari tentang 

benda, alat, atau barang (2008:82). 

Dari pendapat di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa organologi adalah 

suatu cabang ilmu yang mempelajari 

benda atau alat dari bentuk fisiknya, 

dimana pada saat ini yang dimaksud 

alat adalah alat musik.  

Susumo Khasima berpendapat bahwa 

studi instrumen musikal dilakukan 

dengan menggunakan 2 pandangan 

yaitu struktural dan fungsional, 

Struktural merupakan studi instrumen 

yang memperhatikan aspek fisik dari 

instrumen seperti bahan baku yang 

digunakan lalu melakukan 

pengukuran dan penggambaran 

bentuk konstruksi dari instrumen 

tersebut. Sedangkan pendekatan 

secara fungsional melakukan semua 

pencatatan metode, cara memainkan 

instrumen, penggunaan bunyi yang 

diproduksi, kekuatan suara, warna 

nada, dan kualitas suara yang 

berhubungan dengan fungsi alat 

musik yang dipelajari. Peneliti 

menggunakan pendekatan secara 

Struktural dalam melakukan 

penelitian ini.  

Jika di tinjau dari sumber bunyinya, 

Hornbostel dan Sach (1961) 

mengklasifikasikan biola ke dalam 

instrumen yang tergolong dalam alat 

musik kordofon yang berarti alat 

musik yang sumber bunyinya berasal 

dari cord atau tali, atau senar/dawai. 

Alat musik lain yang termasuk dalam 

kategori kordofon antara lain adalah 

gitar, cello, rebab, sasando, kecapi, 

dan lain-lain. Selain kordofon, ada 
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beberapa pengelompokkan lain juga 

seperti Ideofon dimana sumber 

bunyinya berasal dari badan 

instrumen itu sendiri, Aerofon 

merupakan alat musik dimana sumber 

bunyinya berasal dari udara, 

Membranofon dimana sumber 

bunyinya berupa membran, dan 

Elektrofon yang memanfaatkan listrik 

untuk dijadikan sumber bunyi.  

Biola memiliki beberapa bagian 

yaitu:  

1. Scroll  

Scroll adalah kepala biola yang 

berbentuk melingkar dan terletak 

pada ujung neck. Bahan yang 

digunakan pada scroll merupakan 

kayu maple. 

2. Tuning Peg  

Tuning Peg adalah bagian pada biola 

yang digunakan sebagai tempat 

pengait senar dan berfungsi sebagai 

pengatur tinggi rendahnya nada pada 

senar. Tuning Peg berjumlah 4 karena 

biola merupakan instrument dengan 

menggunakan 4 dawai. 

3. Nut 

Nut adalah pembatas senar yang 

terletak di ujung papan jari atau 

fingerboard, terbuat dari kayu eboni 

hitam dan berukuran sedikit lebih 

tnggi dari pada fingerboard. 

4. Neck  

Neck adalah leher biola yang 

digunakan sebagai tumpuan tangan 

kiri. Terbuat dari kayu maple dan 

berfungsi sebagai tahanan tarikan dari 

senar sehingga menggunakan kayu 

yang kuat dalam pembuatannya. 

5. Fingerboard  

Fingerboard merupakan papan 

dimana kita meletakkan jari kita 

untuk menekan senar yang 

diinginkan. Fingerboard terletak di 

atas neck. 

6. F Hole  

F Hole adalah lubang resonansi yang 

berfungsi sebagai proyeksi getaran 

senar sehingga suara yang keluar 

menjadi keras. 

7. Senar 

Senar adalah dawai biola yang 

berfungi sebagai penghasil suara. 

Senar ini pada awalnya berbahan 

dasar usus domba namun sekarang 

menggunakan bahan logam dan 

campuran sintetis agar suara yang 

tercipta tetap.  

8. Top  

Top adalah bodi bagian depan pada 

badan biola yang menggunakan kayu 

spruce dan dapat menghantarkan 

getaran senar. 

9. Back  

Back adalah bodi bagian belakang 

biola yang menggunakan kayu maple 

dan dapat menghantarkan getaran 

senar 

10. Bridge  

Bridge berfungsi sebagai penghantar 

getaran senar menuju badan biola 

sehingga kayu pada badan biola dapat 

bergetar. 

11. Soundpost 

Soundpost berfungsi sebagai 

penghantar getaran senar dari bodi 

depan atau top menuju ke bodi 

belakang atau back. Soundpost 

biasanya menggunakan kayu spruce 

dalam pembuatannya 

12. Tailpiece 

Tailpiece adalah penahan senar 

bagian bawah biola. Tail piece 

digunakan juga sebagai tempat dari 
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fine tuner yang berfungsi untuk 

menyetem senar biola dengan jarak 

yang kecil. 

13. Chinrest  

Chinrest digunakan sebagai tempat 

kita meletakkan rahang kita pada 

biola. 

14. Saddle 

Saddle adalah tempat pengaman dari 

tali pengait tailpiece agar biola tidak 

rusak. Pada bagian ini biasanya 

menggunakan eboni karena kayu 

eboni dirasa kuat dalam menahan 

tekanan dari tali pengait tailpiece. 

15. End Pin 

End Pin adalah tempat tali pengait 

dari tailpiece di kaitkan sebagai 

penahan dari senar. 

Sebelumnya telah banyak penelitian 

yang berkaitan dengan organologi, 

contohnya adalah yang telah 

dilakukan oleh Maria Klara Amarilis 

Citra Sinta Dewi Tukan pada tahun 

2020 yang berjudul “Sasando Gaya 

Edon : Kajian Organologi dan 

Penyeteman” yang membahas tentang 

organologi dari alat musik Sasando 

dengan Gaya Edon di Kupang. Alat 

musik sasando juga merupakan 

instrumen kordofon sama dengan 

biola namun alat musik ini dimainkan 

dengan cara dipetik. Keunggulan 

penyeteman gaya edon ini merupakan 

sasando yang dapat di stem menjadi 2 

tangga nada sehingga memungkinkan 

untuk melakukan modulasi. Sebuah 

artikel berjudul “Gitar Akustik 

Berbahan Fiber Produksi Mirai di 

Kabupaten Gowa (Suatu Kajian 

Organologi) yang ditulis oleh Muh. 

Fajar Aprial H. pada tahun 2019, 

merupakan penelitian terhadap 

organologi pembuatn gitar dengan 

bahan fiber. Dalam penelitian tersebut 

dijelaskan keuntungan dari bahan 

fiber ini adalah karena bahan tersebut 

tidak lekang oleh waktu dan memiliki 

kepadatan yang tinggi sehigga sangat 

baik jika digunakan untuk membuat 

instrumen.  

 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian tentang 

biola buatan tangan Totok Widiyanto 

ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dalam penelitian kualitatif 

ini, peneliti menggunakan tiga 

instrumen pengumpulan data yaitu: 

observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dalam melakukan 

penelitian kajian organologi, peneliti 

turun langsung ke Perumahan Grezz 

Residence, Kabupaten Sidoarjo yang 

merupakan rumah sekaligus 

workshop biola milik Totok 

Widiyanto dan melakukan wawancara 

secara langsung kepada beliau selaku 

luthier biola. Untuk menganalisis data 

ini peneliti melakukan teknik 

triangulasi untuk menggabungkan 

data-data tersebut. Data yang sudah 

dikumpulkan akan dianalisis melalui 

empat tahap yaitu: pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi atau penarikan kesimpulan.  

Objek penelitian yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini adalah biola. 

Sedangkan subjek penelitian adalah 

Totok Widiyanto selaku luthier yang 

peneliti gunakan sebagai narasumber, 

dimana dalam penelitian ini peneliti 

lebih sering menggunakan metode 

tanya jawab atau wawancara. 

Penarikan kesimpulan merupakan 
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langkah terakhir dalam proses analisis 

data setelah reduksi dan penyajian 

data. Sajian data diinterpretasikan 

pada pembahasan secara sistematis. 

Data yang diverifikasi dalam 

penelitian ini pada akhirnya akan 

menjawab permasalahan penelitian 

yaitu bagaimana organologi pada 

biola buatan tangan Totok 

Widiyanto.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Totok Widiyanto memulai karir 

dalam pembuatan biola dimulai dari 

servis biola yang mulai dilakukan 

pada tahun 2010. Namun pada awal 

tahun 2019 beliau memberanikan diri 

untuk membuat biola elektrik dengan 

scroll berbentuk tengkorak. Respon 

positif banyak diberikan oleh para 

pemain biola yang mengikutinya di 

media sosial dan mulai memesan 

biola elektrik buatannya sehingga 

pada tahun tersebut Totok berhasil 

menyelesaikan 5 biola elektrik.  

Pada awal tahun 2020, dengan 

bermodalkan keterampilan mengolah 

kayu menjadi biola elektrik 

sebelumnya, Totok memulai karya 

pertamanya dalam pembuatan biola 

akustik dengan menggunakan kayu 

belakang mahoni dengan mengadopsi 

model Stradivari 1703 dengan 

bermodalkan buku. Biola pertama ini 

juga mendapatkan banyak respon 

positif dan support dari para 

pengikutnya di media sosial yang 

pada akhirnya membuat beliau tidak 

berhenti membuat biola dan 

memproduksinya menggunakan kayu 

maple hard pada karya kedua dan 

ketiga dengan molding atau cetakan 

yang sama yaitu Stradivari 1703 

dengan melakukan pengembangan 

pada bagian block.  

Karya keempat merupakan biola 

pertamanya yang menggunakan kayu 

maple bosnia. Walaupun model yang 

digunakan masih menggunakan 

model yang sama seperti biola 

pendahulunya, namun tingkat 

kedetailan mulai diperhatikan dari 

segala sisi untuk menciptakan karya 

yang terbaik. Block pada karya ke 

empat ini juga di buat lebih panjang.  

Beliau tidak berhenti sampai disini 

saja, pada karyanya yang kelima, dia 

mulai menggunakan model Guarneri 

1743. Antusias dari pengikutnya 

semakin tinggi bahkan sampai manca 

negara memberikan support selalu 

agar beliau terus berkarya. Dalam 

pembuatan biola kelima ini sekali lagi 

beliau mengacu pada sebuah buku 

yang dikirmkan oleh temannya yang 

berasal dari Cremona-Italy.  

Pada akhirnya setelah karya kelima, 

di tahun 2021 beliau terpikirkan 

untuk membuat biola menggunakan 

kayu mindi, karena menurut beliau, 

kepadatan dan karakter dari kayu 

mindi ini sangat memenuhi untuk 

dijadikan sebuah instrumen. Model 

yang digunakan dalam pembuatan 

biola ini menggunakan molding 

Stradivari 1703 namun dengan 

menggunakan bentuk F Hole dari 

Stradivari 1716.  

Pada karya ke tujuh, Totok membuat 

molding khusus karya ini dengan 

mengadopsi dari Stradivari namun 

melakukan penggabungan bentuk 

dengan Guarneri. Pada karya yang ke 

delapan dan ke sembilan 
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menggunakan model biola Guarneri 

1745. Pada saat ini beliau masih 

melakukan proses penggarapan karya 

yang selanjutnya dengan mengadopsi 

biola Nicolo Amati 1669 dengan 

menggunakan 2 kayu yang berbeda, 

yaitu kayu cendrana dan kayu maple 

Bosnia. 

Menurut Vojtěch Blahout (2016) 

Dalam proses pembuatan biola, 

terdapat alat yang penting untuk 

proses pembuatan, yaitu Block 

Planes, Saws, Gouges, Spool Clamp, 

Clamps, Measuring Tools, 

Thicknessing Caliper, Reamers and 

Shapers, Bending Tools, Scrapers, 

Purfling and F Hole Tools, 

Graduation Punch, Plate Holder, 

Soundpost Tools, dan UV Cabinet. 

 
Gambar 1. Alat pembuatan biola di 

Workshop Totok Widiyanto 

 

Tahapan dalam pembuatan biola di 

workshop Totok Widiyanto antara 

lain :  

1. Penentuan Bentuk 

Sebelum melakukan tahapan yang 

rumit, pada tahap awal Totok 

melakukan penentuan bentuk terlebih 

dahulu, karena dari sini lah pada 

akhirnya dapat ditentukan akan 

menggunakan kayu apa. Pada saat ini 

Totok Widiyanto memiliki beberapa 

bentuk yang sudah pernah digunakan 

pada biola buatan tangannya yaitu 

Stradivari, Guarneri, dan Nicolo 

Amati. 

2. Pemilihan Kayu 

Setelah melakukan penentuan bentuk, 

luthier melakukan pemilihan kayu. 

Disini Totok melakukan pemilihan 

kayu dari beberapa kayu yang sudah 

dia miliki sebelumnya atau 

melakukan pembelian terlebih dahulu. 

 
Gambar 2. Bahan Kayu Mahoni 

 
Gambar 3. Kumpulan kayu milik Totok 

Widiyanto 
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Gambar 4. Kayu Eboni di workshop 

Totok Widiyanto 

3. Pembuatan Molding 

Molding merupakan cetakan awal 

yang nantinya berfungsi untuk 

membentuk biola bagian depan dan 

belakang dengan baik dan digunakan 

sebagai penempatan block. 

Pembuatan molding inilah yang 

menentukan biola ini mengadopsi 

pada gaya biola apa, sehingga hal ini 

sangatlah penting untuk membuat 

block dengan presisi. 

 
Gambar 5. Molding di workshop Totok 

Widiyanto 

 

4. Pembuatan Block 

Pembuatan block dilakukan terlebih 

dahulu dan diletakkan pada molding 

yang telah dibuat sebelumnya dengan 

bentuk seperti gambar di bawah ini. 

Fungsi dari block ini adalah sebagai 

penguat antara lekungan pada bagian 

samping biola dan juga membantu 

melekatkan antara bodi depan dan 

bodi belakang. 

 
Gambar 6. Pemasangan block pada 

molding 

 

5. Pembuatan Rip set samping 

Setelah block dipasang, dilakukan 

pemasangan rip samping. Fungsi dari 

rip samping adalah digunakan untuk 

penguat bagian samping biola dan 

melekatkannya dengan bagian depan 

atau belakang biola. 

 
Gambar 7. Pemasangan Rip samping 

 

6. Penggarapan Back 

Setelah penggarapan block dan rip 

selesai dilakukan, Totok melanjutkan 

dengan mengolah bagian belakang 

biola dengan cara memotong terlebih 

dahulu pada bagian tengah kayu. 

Kayu yang dapat digunakan dalam 

penggarapan biola Totok adalah kayu 

maple, kayu mahoni, kayu mindi, dan 
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kayu cendrana tergantung kebutuhan 

atau perencanaan sebelumnya. 

 
Gambar 8. Kayu yang telah dipotong 

bagian tengah menjadi 2 

 

Setelah melakukan pemotongan di 

tengah, kayu harus di sambung 

terlebih dahulu menggunakan clamp. 

Hal ini dilakukan hanya untuk 

pembuatan biola dengan 2 potongan 

belakang. Setelah selesai dilakukan 

penyambungan, kayu siap diolah dan 

siap untuk dibentuk sesuai molding 

yang disipakan. Setelah bentuk 

selesai dibuat maka dilakukan 

tahapan selanjutnya yaitu pengerokan 

badan biola agar tercipta bentuk yang 

melengkung pada badan biola. 

 
Gambar 9. Pengerokan pada bagian 

belakang biola 

 

Sebelum badan biola selesai dikerok 

sampai pada ukuran yang ideal, 

pemasangan purfling pada biola 

dilakukan. Fungsi dari purfling adalah 

agar kerusakan pada biola tidak 

sampai membuat badan biola 

terbelah. Setelah pemasangan purfling 

selesai dilakukan, badan biola siap 

dikeruk sampai ke ukuran yang lebih 

ideal.  

 

 
Gambar 10. Proses pemasangan purfling 

 
Gambar 11. Purfling selesai di pasang 

 
Gambar 12. Penggarapan back selesai 



 SEMINAR NASIONAL : Kualitas Sumberdaya Manusia (KUSUMA) 
“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui 

Refleksi Budaya Kemajapahitan” 

31 

 

7. Penggarapan Top 

Pada dasarnya tahapan pada 

penggarapan bagian depan biola sama 

dengan penggarapan bagian belakang 

biola. Namun, pada penggarapan top 

ada tahapan tambahan yang dilakukan 

setelah semua tahapan selesai yaitu 

pembuatan F Hole. Kayu yang 

digunakan pada top ini adalah kayu 

spruce. Menurut Totok, bagian top 

biola ini tidak tergantikan oleh kayu 

lain, karena bagian kayu ini yang 

membuat biola dapat mengeluarkan 

suara atau nada rendah dengan baik. 

Karakter pada kayu spruce ini 

cenderung lembut, berbeda dengan 

kayu belakang biola yang cenderung 

keras, padat, dan ringan. 

 
Gambar 13. Bagian top selesai sebelum 

pembuatan F Hole 

 

 
Gambar 14. Bagian top yang telah selesai 

keseluruhan 

8. Pembuatan Neck dan Scroll 

Pembuatan neck dan scroll termasuk 

dalam satu proses karena bagian ini 

terbuat dari kayu yang sama. Menurut 

Totok, pembuatan scroll cukup rumit 

dilakukan, dibutuhkan ketelitian dan 

jam terbang karena seiring dengan 

waktu, keterampilan tangan dalam 

membuat scroll akan bertambah dan 

semakin baik. 

 
Gambar 15. Bentuk scroll yang belum 

jadi 

 

 
Gambar 16. Scroll yang telah selesai 

9. Pemasangan Neck ke Body 

Pemasangan neck ke badan biola 

akhirnya dapat dilakukan setelah 

melewati seluruh tahapan di atas. 

Pada tahap ini pembuat biola atau 

luthier sangat berhati-hati karena 

terdapat kemiringan dalam 

pemasangan neck, sehingga perlu 
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melakukan perhitungan yang tepat 

agar biola dapat menjadi karya yang 

maksimal. Sebelum dilakukan 

pemasangan neck, terlebih dahulu 

memasangkan bodi biola depan dan 

bodi biola belakang. 

 
Gambar 17. Bagian biola yang siap untuk 

direkatkan 

 
Gambar 18. Pemasangan Bodi selesai 

dilakukan 

 
Gambar 19. Pemasangan neck ke badan 

biola 

10. Pemasangan Fingerboard 

Setelah semua tahap selesai 

dilakukan, tahap selanjutnya adalah 

pemasangan fingerboard pada neck. 

Fingerboard ini terlebih dahulu di 

siapkan dan di olah berbentuk 

melengkung agar dapat di pasang 

pada bagian neck. 

 
Gambar 20. Fingerboard yang telah 

selesai disiapkan di workshop Totok 

 
Gambar 21. Biola selesai dipasang 

fingerboard 

11. Finishing dan Varnish 

Setelah semua tahap selesai 

dilakukan, tahapan yang dilakukan 

pada bagian akhir adalah finishing 

seperti merapikan potongan atau 

perkerjaan yang kurang rapi dan 

melakukan varnish pada tahap akhir. 
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Gambar 22. Varnish tampak belakang 

 
Gambar 23. Varnish tampak depan 

 
Gambar 24. Varnish tampak samping 

 

SIMPULAN  

Setelah dilakukan penelitian lebih 

lanjut, ditemukan bahwa proses 

pembuatan biola Totok Widiyanto 

jika ditinjau dari segi organologi 

meliputi proses Penentuan Bentuk, 

Pemilihan Kayu, Pembuatan Molding, 

Pembuatan Block, Pembuatan Rip set 

samping, Penggarapan Bodi 

Belakang, Penggarapan Bodi Depan, 

Pembuatan Neck dan Scroll, 

Pemasangan Neck ke Body, 

Pemasangan Fingerboard, Finishing 

dan Varnish. Totok Widiyanto 

melewati seluruh proses di atas 

tersebut untuk menciptakan karya 

biola buatan tangan yang baik. Alat 

yang digunakan untuk mempermudah 

dalam pengerjaan adalah Block 

Planes, Saws, Gouges, Spool Clamp, 

Clamps, Measuring Tools, 

Thicknessing Caliper, Reamers and 

Shapers, Bending Tools, Scrapers, 

Purfling and F Hole Tools, 

Graduation Punch, Plate Holder, 

Soundpost Tools, dan UV Cabinet. 
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