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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi mendorong media sebagai salah 

satu kebutuhan yang harus ada dalam kehidupannya. Ada banyak media informasi 

yang menjadikan kemudahan dalam mengetahui informasi dari mulai media 

online, televisi, radio, sampai media cetak seperti buku, majalah dan koran. Koran 

merupakan salah satu media informasi yang dicetak pada kertas yang berisi berita 

terkini dengan berbagai topik. Koran diminati semua kalangan tidak terkecuali 

karena berisi informasi beragam mulai dari politik sampai sindiran lewat 

karikatur, selain itu koran juga termasuk media yang murah karena semua orang 

bisa menikmati dengan cara membeli ataupun melihat koran yang dipajang di 

etalase rak koran. Namun koran yang sudah selesai dibaca oleh pembeli biasanya 

diabaikan bahkan dibuang atau dijual ke tukang loak karena akan mengotori 

rumah. Menurut Fadillah (2015) barang yang sudah tidak terpakai bisa diolah 

dengan penerapan prinsip 3-R yaitu penanganan sampah dengan cara Reduce 

(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang 

sampah), dengan demikian koran bekas akan bermanfaat dari sisi ekonomi dan 

sisi seni karena bisa diolah menjadi tempat lampu, vas bunga, wayang, dompet, 

tas, kotak tisu dan masih banyak lagi.  

Pemanfaatan barang yang sudah tidak berguna dengan memanfaatkan 

kreativitas individu atau kelompok untuk menciptakan lapangan pekerjaan  

termasuk kedalam industri kreatif. Di Indonesia, perkembangan indsutri kreatif 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkenomonian dan 

penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data statistik Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2010-2013, industri kreatif 

menyumbang pendapatan domestik bruto sebesar 7,1%, terhadap nilai ekspor 

sebesar 6,1% serta penyerapan tenaga kerja sebesar 10,7%. Berdasarkan data 

statistik Pusdatin Kementerian Perindustrian, sektor kerajinan, fesyen dan kuliner 

memiliki angka perkembangan yang paling tinggi diantara sektor industri kreatif 
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lainnya. Salah satu pelaku usaha indsurti kreatif dalam kerajinan di Solo yaitu Di-

pik Craft dengan hasil olahan koran bekas yang diproduksi menjadi tas, wayang, 

tempat lampu, frame foto, vas bunga, jam meja, catur, tempat tisu, tempat pensil, 

tempat kaca dan lain-lain sesuai keinginan pembeli. Di-pik craft didirikan oleh 

Burhan Gatot pada bulan Maret 2007 bertujuan untuk mengedepankan kesadaran 

akan lingkungan dengan konsep daur ulang pada produknya dengan sentuhan cita 

rasa seni. 

Di-pik Craft mengolah koran bekas dengan 4 (empat) macam teknik, yaitu 

teknik linting, teknik plintir, teknik anyam dan teknik bubur koran. Semua teknik 

pengolahan oleh Di-pik Craft dikerjakan secara manual sehingga mengakibatkan 

waktu produksi lama dan menyebabkan mahalnya biaya produksi, salah satunya 

teknik linting. Proses pelintingan koran memerlukan waktu yang lama karena 

fokus pada kepadatan lintingan koran, tidak seperti teknik linting pada umumnya 

yang menggunakan lidi sebagai alat pelinting koran karena menimbulkan lubang 

didalamnya. Apabila pesanan banyak maka memerlukan tambahan pekerja yang 

mana akan mengeluarkan biaya lebih. 

Dari hal ini, peneliti merancang dan membuat alat pelinting koran dengan 

menggunakan metode reverse engineering. Pengunaan metode reverse 

engineering dapat diterapkan karena bisa menciptakan kembali model dengan 

baik dan bernilai tinggi dengan membutuhkan pemahaman tentang fungsi bagian 

dari model dan keterampilan untuk meniru karakteristik model (Kumar dkk, 

2013). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Asepta merancang alat untuk 

mempermudah dan mempercepat proses penyaringan tahu dengan 

mengaplikasikan pengering dari mesin cuci dan penelitian yang dilakukan oleh 

Ganang yaitu mengaplikasikan mobil remote control kedalam mobil kayu dengan 

berbasis android menggunakan metode reverse engineering. Dengan demikian 

maka akan didesain alat untuk mempermudah proses pelintingan koran sehingga 

mempercepat waktu proses pelintingan dan mendapatkan kepadatan lintingan 

koran yang sesuai menggunakan reverse engineering. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan gagasan ide peneliti diatas maka diperoleh 

rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan membuat alat pelinting koran 

untuk membantu dalam proses pembuatan produk olahan koran menggunakan 

teknik linting agar menjadi padat.  

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian menjadi lebih jelas dan tidak menyimpang maka penulis 

membatasi permasalahan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di Di-Pik Craft, Solo, Jawa Tengah. 

2. Perancangan alat bantu berfokus pada proses pelintingan koran. 

3. Melakukan perancangan dan pembuatan alat menggunakan reverse 

engineering. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian alat pelinting koran sebagai berikut: 

1. Mendesain dan membuat alat pelinting koran yang memiliki kepadatan 

khusus. 

2. Menganalisa kecepatan produksi dan kemudahan proses pelintingan sebelum 

dan sesudah menggunakan alat pelinting koran. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukannya pengembangan alat pemotong daging sate ini, 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di perkuliahan 

kedalam pengembangan produk yang sudah ada. 

2. UKM Di-Pik Craft dapat menerapkan alat pada proses pelintingan koran. 

3. Alat pelinting koran dapat dijadikan referensi Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi dalam ilmu perancangan dan pengembangan produk. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan pada tugas akhir ini, 

maka penulis akan memaparkannya ke dalam lima bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori, konsep 

pengembangan produk yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang kerangka pemecahan masalah, 

identifikasi masalah, pengumpulan data, prosedur pemecahan 

masalah dengan metode yang dipakai. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian tentang langkah-langkah perancangan 

produk dimulai dari penentuan desain, bahan baku, pembuatan 

dan pengujian alat pelinting koran. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

dan rekomendasi berupa saran yang membangun juga bisa 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

 


