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Kerajinan kerang laut sebagai karya seni terapan, yang penciptaannya 
terikat oleh suatu fungsi atau praktis baik untuk kepentingan individu maupun 
sosial. Munculnya kerajinan kerang laut ini berkaitan dengan adanya tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan atau mata pencaharian serta kebutuhan fungsional sehari-
hari yang dipengaruhi oleh sistem aktifitas pengrajin sebagai pembuat benda 
terapan tersebut. Desa Panarukan merupakan pusat pembuatan kerajinan kerang 
laut yang terbesar dan  terletak dikecamatan Panarukan kabupaten Situbondo. 

Dalam masalah  ini akan dibahas mengenai  bentuk dan proses kerajinan 
kerang laut Bapak H.Husni. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 
mendiskripsikan proses pembuatan kerajinan kerang laut dan bentuk serta fungsi 
kerajinan kerang laut sebagai benda pakai. Adapun manfaat dari penelitian ini 
untuk menambah dokumentasi  topik-topik serta dapat memberikan masukan atau 
dokumen  tertulis khususnya bagi mahasiswa jurusan seni dan desain, dan 
penelitian ini dapat dikembangkan menjadi penelitian lanjutan.   

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode observasi/ pengamatan, dokumentasi, studi pustaka dan 
wawancara dengan pengrajin atupun pengusaha kerang laut. Penelitian ini berupa 
paparan atau cerita mengenai proses pembuatan kerajinan kerang laut Bapak 
H.Husni serta bagaimana bentuk dari kerajinan ini dibuat.  Pelaksanaan penelitian 
dilakukan di Desa Panarukan, pasir putih Kecamatan Panarukan, Kabupaten 
Situbondo.           

Dari penelitian yang dilakukan unit usaha kerajinan kerang laut Bapak 
H.Husni. Ditemukan beberapa jenis kerang laut yang berbeda berdasarkan 
pengamatan, terutama mengenai jenis kerang serta ukuran dari kerang tersebut 
yang beraneka ragam. Jenis kerang yang ditemukan ada lima jenis, kerang 
tumpeng, kerang simping, kerang mata tujuh, kerang mutiara, kerang kupang. 
Adapun bentuk kerajinan  kerang yang diproduksi oleh Bapak H.Husni berupa 
bentuk tiga dimensi yaitu Watafel, Box Pecah, Box Retak Seribu, Ikan Hias, 
dengan teknik tempel. Teknik finishing Natural  dari bahan kerang itu dicampur 
resin. 


