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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas pendahuluan serta latar belakang dari dilakukannya 

penelitian. Bab ini ditujukan untuk memberikan sebuah paparan yang jelas 

mengenai latar belakang, tujuan, serta masalah yang harus diselesaikan pada 

penelitian ini. Pada bab ini, terdapat latar belakang penelitian, pokok permasalahan, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan laporan skripsi. 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa modern ini, plastik sudah menjadi salah satu kebutuhan penting 

bagi manusia.Meskipun plastik sudah terbukti berdampak buruk bagi lingkungan 

karena sangat sulit terurai, namun masih sulit bagi manusia untuk menghentikan 

penggunaan plastik. Sekarang, manusia sudah mulai mengurangi penggunaan 

plastik dengan beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan. Misalnya 

penggantian kantong plastik dengan kantong kain atau kantong yang terbuat dari 

biodegradable material. Namun produk substitusi ini tidak sepenuhnya memiliki 

sifat yang dimiliki oleh plastik, sehingga masyarakat masih cenderung memilih 

menggunakan plastik. 

Alasan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan plastik dibandingkan 

dengan penggantinya yang lain adalah karena beratnya yang ringan dan sifat sekali 

pakainya yang praktis, terutama pada fungsinya sebagai botol minum kemasan, 
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dimana botol tersebut dibuang setelah dipakai, sehingga menambah jumlah sampah 

plastik yang ada. Plastik tidak larut dalam air sehingga dapat berfungsi sebagai 

botol minum sekali pakai yang sangat bermanfaat dan praktis, ditambah lagi dengan 

biayanya yang relatif kecil, sehingga lebih banyak diminati oleh masyarakat, 

dibandingkan dengan penggunaan botol minum pribadi.  

Meskipun plastik merupakan pilihan yang praktis dan tidak banyak 

membutuhkan biaya, namun hal ini tetap tidak mengubah fakta bahwa plastik 

merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang paling besar, 

berdasarkan data statistik dari no-burn.org, 60% dari sampah yang ada di laut 

merupakan sampah plastik. Apabila plastik ini diuraikan dengan cara dibakar, maka 

akan menghasilkan gas beracun dioxin yang berdampak buruk, misalnya 

menyebabkan kanker baik untuk manusia dan hewan. Oleh karena itu, dilakukan 

beberapa cara untuk tidak menambah jumlah plastik yang ada, misalnya dengan 

menggunakan pengganti, contohnya membawa botol minum atau kotak makan 

pribadi, atau dengan mendaur ulang plastik yang sudah digunakan.  

Di Universitas Pelita Harapan, botol plastik yang ada dikumpulkan dan 

dijual kepada bank sampah yang bertugas untuk mengumpulkan botol-botol plastik 

dari berbagai tempat sebelum dijual ke perusahaan yang bertugas untuk mendaur 

ulang plastik tersebut. Sebelum didaur ulang, perlu dilakukan pemilahan botol 

plastik sesuai dengan jenis plastiknya, misalnya memisahkan label dan tutup yang 

ada pada botol. Karena botol yang dijual oleh Universitas kepada bank sampah 

masih belum dipilah, maka bank sampah masih harus memilahnya sendiri sebelum 

dijual lagi ke pendaur ulang, sehingga harga jual yang didapat pun kurang baik. 
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Saat ini dalam kegiatan pengumpulan botol plastik bekas di UPH, tidak dilakukan 

proses sortir dan peremukkan botol karena pekerjaan tersebut harus dilakukan satu 

per satu secara manual sehingga memerlukan waktu lama dan tenaga yang cukup 

besar.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini diusulkan untuk membuat mesin yang 

dapat meremukkan botol secara otomatis sehingga pekerjaan pengepresan botol 

dapat dilakukan sekaligus dalam jumlah banyak. Selain itu, botol yang telah dipres 

diharapkan dapat dilepas labelnya dengan lebih mudah dan cepat.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana mempermudah pekerjaan pemilahan botol? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Membuat alat bantu peremuk botol 

 

1.4 Batasan masalah 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa batasan masalah sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai, yaitu: 



4 

 

1. Pengumpulan data untuk perancangan produk didasarkan pada kebutuhan 

dosen dan mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Pelita 

Harapan 

2. Tidak dilakukan perhitungan uji mekanik dalam penelitian ini 

3. Waktu penelitian yang digunakan adalah Agustus – Desember 2019 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu Pendahuluan, Landasan 

Teori, Metode Penelitian, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Analisis dan 

Pembahasan, serta Kesimpulan dan Saran. 

BAB 1. PENDAHULUAN    

Bab ini mencakup pendahuluan dari dilakukannya penelitian. Bab ini terdiri 

dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, serta 

sistematika penulisan laporan.  

BAB 2. LANDASAN TEORI    

Pada bab ini, diterangkan kajian pustaka yang digunakan sebagai acuan 

untuk penelitian ini. Teori dan definisi yang akan dijelaskan lebih lanjut mencakup, 

Botol PET, Sistem Kontrol Pneumatik, dan juga Tahap-Tahap Perancangan Produk.  

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dari tahap awal pada 

penelitian, yaitu pendahuluan, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan 
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masalah, kajian pustaka, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, 

pembahasan, hingga kesimpulan dan saran yang akan diberikan. 

BAB 4. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan pengumpulan dan juga pengolahan data. Data yang 

dikumpulkan mencakup kebutuhan pengguna mesin, perbandingan waktu 

pemilahan botol dengan mesin dan tanpa mesin. Setelah mengumpulkan data yang 

diperlukan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. 

BAB 5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis dari 

data yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dibuatkan alat yang sesuai 

untuk pengguna. 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberikan kesimpulan dari penelitian yang diambil berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dengan tujuan 

menjawab tujuan dari penelitian ini. Selain itu, juga akan diberikan saran untuk 

melakukan kegiatan penelitian selanjutnya. 

 

  


