
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Keadaan dunia usaha dewasa ini mengalami kemajuan dan 

perkembangan dengan pesat dalam segala bidang usaha, semakin banyak 

perusahaan-perusahaan yang didirikan, baik perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil, sehingga menimbulkan persaingan diantara para pelaku 

usaha. menghadapi persaingan dan tantangan tersebut, maka perusahaan 

yang menghasilkan produk barang harus menggunakan strategi pembuatan 

keramik yang tepat, sehingga perusahaan tersebut mampu menghadapi 

persaingan dalam menjalankan usahanya dengan tercapainya tujuan 

perusahaan sesuai dengan target yang diinginkan, serta tercapainya 

kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan (A Nugraha, 2014).  

Keramik itu sendiri adalah suatu bentuk dari tanah liat yang mengalami 

proses pembakaran. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa yunani 

keramikos yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami 

proses pembakaran. Kamus dan ensiklopedi tahun (1950) mendefinisikan 

keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan  barang 

dari tanah liat yang dibakar, seperti gerabah, genting, porselin dan 

sebagainya. Pembuatan keramik ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
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pendapatan nasional dan kesejahteraan penduduk serta kepuasan 

konsumen. Oleh karena itu potensi dari berbagai daerah dalam usaha 

keramik baik itu perusahaan kecil maupun besar harus diintergrasi sebagai 

salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan daerah yang 

bersangkutan atau yang terlibat dalam penggunaan keramik sebagai salah 

satu kebutuhan pribadi (Ariyani Desi, 2012). 

 Gerabah merupakan barang atau bahan yang dibuat dari bahan-

bahan organik (bukan logam) dengan bahan-bahan tanah dan batu-batu 

silika sebagai bahan yang terpenting yang proses pembuatannya disertai 

dengan pembakaran suhu tinggi, genteng suatu atap berfungsi melindungi 

terutama terhadap hujan. Tergantung atas sifat alami bangunan, atap itu bisa 

juga melindungi dari panas, cahaya matahari, dingin dan angin. Akan tetapi 

genteng juga biasa digunakan untuk bahan keramik, misalkan genteng 

keramik untuk atap rumah. Bahan dasarnya tetap keramik yang berasal dari 

tanah liat. Namun genteng ini telah mengalami proses finishing yaitu lapisan 

glasir pada permukaannya. Lapisan ini dapat diberi warna yang beragam dan 

melindungi genteng dari lumut. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan 

pada glasir secara umum adalah Sodium Feldspar, Pasir Silika, Kaolin 

Bubuk, Calcium Carbonat, Barium Carbonat atau kalau tidak ada, bisa juga 

menggunakan Zinc Oxide (lebih mahal), Sodium Bicarbonat (Soda Ash) 

(Mulyadi Agus , 2012). 
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Permasalahan yang timbul dalam masyarakat adalah bagaimana cara 

mengelola limbah sampah yang setiap harinya jumlahnya semakin besar. 

Pemerintah sendiri sudah kewalahan dalam penanganan limbah smpah 

tersebut,sehingga berbagai upaya dilakukan dengan melakukan daur ulang 

sampah, mengelolah sampah menjadi pupuk, dan memanfaatkan sampah 

menjadi kerajinan yang harganya bernilai salah satunya yaitu dipakai untuk 

membuat keramik dari limbah kaca. Untuk dapat mengurai sampah plastik 

hingga aman diperlukan waktu hingga 240 tahun bagi mikroorganime. 

Sampah anorganik dapat berupa plastik dan pecahan kaca atau gelas yang 

sekarang menjadi permasalahan global (Moran dan Masciangioli, 2010). 

Limbah adalah bahan yang dibuang, hendak dibuang, atau tidak lagi 

digunakan sesuai peruntukannya. Sebuah bahan di anggap limbah jika di 

biarkan atau jika dianggap hakikatnya memang sejenis limbah seperti bahan 

tumpah. Dalam tugas akhir saya, limbah kaca digunakan sebagai campuran 

untuk melapisi keramik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka 

peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang pengembangan material glasir 

dengan bahan dasar kaca. Berdasarkan hal tersebut maka  dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Pengaruh material yang digunakan untuk melapisi keramik. 

2. Pengaruh sifat pengujian foto makro dan pengujian kekerasan yang 

dimiliki keramik setelah proses pelapisannya selesai. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membuat dan mengembangkan lapisan glasir dengan menggunakan 

bahan dasar kaca dengan campuran Kalsit (CaCO3). 

2. Melakukan pengujian kekerasan (vikers) pada material glasir. 

3. Melakukan Analisa pada material glasir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti dapat memahami dan mengetahui bagaimana cara melapisi  

keramik dari bahan dasar kaca botol bekas. 

2. Dari data yang diteliti atau diperoleh mengenai tentang pengembangan 

material dari bahan dasar campuran kaca dan kalsit (CaCO3) diharapkan 

dapat digunakan sebagai materi referensi kedepan bagi peneliti lainnya. 

3. Memberikan kontribuasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknik, 

khususnya dalam bidang teknik mesin mengenai tentang pengembangan 

material glasir dari bahan dasar kaca. 

4. Memberikan solusi tentang pengembangan material glasir dari bahan 

dasar campuran kaca secara lebih spesifik. 
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1.5 Batasan Masalah 

Masalah pada penelitian ini bisa sangat meluas pembahasannya, 

maka batas masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelapisan  keramik dengan menggunakan bahan dasar kaca botol  bekas 

dan kalsit (CaCO3). 

2. Penelitian ini menggunakan bahan antara lain genteng keramik, air, clay 

(lempung), serbuk kaca dari botol bekas dan kalsit (CaCO3) 

3. Menggunakan temperature pembakaran pada suhu 1000°c dengan variasi 

waktu  15 menit, 30 menit, dan 45 menit.  

4. Pengujian  yang dilakukan yaitu pengujian foto makro serta pengujian 

kekerasan vikers. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab serta 

dilengkapi dengan lampiran dan daftar pustaka. Adapun penyusunan ini 

terbagi dari beberapa bab antara lain: 

 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab menyusun tentang latar belakang, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 Menjelaskan tentang tinjuan pustaka dan landasan teori dari 

pelapisan keramik. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jalannya suatu penelitian , menyiapkan 

bahan bahan, pembuatan spesimen keramik, serta pengujian 

foto makro dan pengujian kekerasan (vikers). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang data beserta analisis hasil penelitian dari 

pengujian foto makro dan pengujian kekerasan (vikers). 

BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari laporan tugas akhir dan saran 

dari penulis. 


