
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri sekarang ini mengalami peningkatan yang 

sangat pesat. Disamping industri berdampak positif pada perekonomian, tapi 

kebanyakan menimbulkan berbagai permasalahan terhadap lingkungan. 

Tidak hanya industri besar dan menengah saja yang mempunyai dampak 

negatif terhadap lingkungan industri kecilpun juga begitu. Ini terjadi di 

wilayah kelurahan Karanggeneng, Boyolali. Wilayah tersebut merupakan 

pusat dari industri kerajinan genteng, jumlahnya mencapai puluhan bahkan 

ratusan pengrajin genteng. Dampak negatif umum yang terjadi adalah adan 

yang pencemaran terhadap lingkungan udara, tanah, air dan pencemaran 

yang lain. Solusi untuk mengatasi masalah dampak tersebut  tidak semuanya 

dapat diatasi oleh pihak perusahaan. 

Masalah yang sering timbul adalah banyaknya limbah genteng dan 

batu merah sisa pembakaran. Limbah tersebut oleh sebagian besar 

perusahaan belum begitu dimanfaatkan. Untuk mengatasi masalah pecahan 

genteng yang matang, sebenarnya sudah dilakukan yaitu sebagai pengeras 

lapisan tanah. Mengenai solusi tersebut ada kelebihan dan kekuranganya. 

Kelebihannya adalah jika tanah sudah kering dapat menjadi keras, tetapi jika 

ada suatu proses penggalian maka akan mengalami kesulitan karena lapisan 

tanah yang keras. Solusi tersebut kurang begitu memuaskan bagi perusahaan, 

karena hanya dibuang sia-sia. Tetapi jika dimanfaatkan untuk diolah lebih 



lanjut menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis, maka 

hal itulah yang diinginkan oleh kebanyakan perusahaan, sebagai contoh 

dibuat semen merah.  

Menurut Iman Subarkah (172:1988) semen merah adalah suatu bahan 

yang didapat dengan mengiling halus bata merah, genteng dan barang-barang 

bakaran tanah liat lainnya, yang mempunyai sifat-sifat seperti tras. 

Semen merah biasanya dibuat dari batu merah yang pecah pada waktu 

pembakaran kemudian digiling pada pabrik atau ditumbuk oleh orang 

pedesaan. Adapun manfaat dari semen merah yaitu sebagai campuran bahan 

bangunan ( untuk lepo ), dalam ukuran tertentu dapat dijadikan sebagai 

campuran bahan baku genteng ( tanah liat ) dan sebagai peresap kadar air 

pada lapangan olah raga tertentu. Sebagai campuran bahan baku misalnya, 

bila pengolahan limbah menjadi ukuran yang sesuai maka tentunya akan 

dapat meningkatkan kualitas produk genteng dan batu merah, karena 

berdasarkan penelitian dari pihak Perusahaan Genteng ’ATIN’ membarikan 

hasil bahwa bahan baku yang dicampur dengan semen merah dengan ukuran 

tertentu akan dapat meningkatkan kekerasan dan keuletan dari produk 

genteng dan batu merah.. 

Dilihat dari manfaat tersebut tentu memberi nilai yang lebih pada 

limbah pecahan genteng dan batu merah matang tersebut, sehingga tidak 

hanya menyita tempat dan tidak bernilai. Tetapi masalah pengolahannya 

perlu ditinjau kembali, karena bila ditumbuk secara manual akan banyak 

membuang waktu, tenaga, dan biaya. Sebenarnya di perusahaan genteng 



ATIN sudah ada alat penghancur genteng dan batu merah tersebut, tetapi 

hasilnya kurang memuaskan karena masih banyak hasil penghancuran yang 

berukuran besar-besar. Selain ukuran masih banyak yang besar, semen merah 

yang dihasilkan mesin yang ada belum seragam. Jadi masih berupa campuran 

berbagai ukuran dan perlu adanya tindak lanjut jika menginginkan spesifikasi 

ukuran-ukuran tertentu, dengan kata lain harus menambah biaya lagi untuk 

memenuhi harapan tersebut. Selain itu, permintaan dari sebagian konsumen 

akan produk semen merah dalam spesifikasi ukuran tertentu belum bisa 

terpenuhi. Untuk itu diperlukan alat yang lebih baik untuk mengolah pecahan 

batu merah dan genteng tersebut. 

Dari uraian tersebut, penulis mengambil judul penelitian 

“PERANCANGAN ULANG DAN PEMBUATAN ALAT PENGHANCUR 

LIMBAH BATU MERAH DAN GENTENG DITINJAU DARI ASPEK 

TEKNIS” (Studi kasus pada Perusahaan Genteng ATIN Karanggeneng, 

Boyolali). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang ulang alat penghancur batu merah dan genteng 

sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi yang diinginkan ditinjau dari aspek 

teknis ? 

2. Apakah kelebihan hasil rancangan tersebut dibandingkan dengan alat 

yang sudah ada ? 



1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah agar permasalahan tidak meluas, maka dibuat 

batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada bagian limbah genteng dan batu merah di 

seluruh kawasan industri genteng di wilayah Karanggeneng, Boyolali. 

2. Perancangan didasarkan pada aspek teknis yang meliputi spesifikasi 

produk dan alat, perancangan tidak memperhitungkan aspek biaya. 

3. Responden adalah orang yang mempunyai perusahaan genteng dan toko 

material di wilayah Karanggeneng. 

4. Untuk mengetahui parameter-parameter teknik pada alat yang akan 

dirancang ulang digunakan metode Quality Function Deployment (QFD). 

 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan rancangan alat penghancur limbah genteng dan batu merah 

yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen. 

2. Menghasilkan alat yang baru dari hasil rancangan. 

3. Untuk mengetahui kelebihannya dibandingkan dengan alat yang sudah 

ada. 

4. Menganalisa kelayakan rancangan dilihat dari aspek teknis. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

 



1. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan tentang 

pemanfaatan limbah industri genteng dan batu merah yang lebih baik. 

2. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas dan produktivitas. 

3. Jika hasil penelitian dapat direalisasikan, dapat menekan kerugian dan 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan dari pemanfaatan limbah 

industrinya. 

 

1.6 Sistematika Laporan 

Untuk memperjelas pembahasan terhadap penelitian ini, maka 

diuraikan pembahasan laporan ini yaitu sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Berisi teori tentang Perancangan dan Pengembangan Produk, 

QFD dan Elemen Mesin yang digunakan. 

BAB III   METODOLIGI PENELITIAN 

Berisi tentang Obyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan 

Kerangka Pemecahan Masalah. 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang Pengumpulan Data dan Pengolahan Data. 

BAB V    PENUTUP 

Berisi Kesimpulan dan Saran. 
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