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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum 

kepada pembaca mengenai perancangan lampu dekoratif dengan pengaplikasian 

limbah pecahan kaca yang ditujukan untuk menambah nilai estetika dan nilai jual 

dari limbah kaca dan juga mengurangi timbunan limbah kaca yang sudah ada. 

Pada bagian ini, terdapat terminologi judul latar belakang perancangan, konsep 

awal, tujuan perancangan, serta batasan konsep dari perancangan tugas ini. 

  

1.1 Terminologi Judul 

Judul yang digunakan adalah “Perancangan Lampu Dekoratif 

dengan Pengaplikasian Limbah Pecahan Kaca” yang memiliki arti kata 

masing-masing menurut Kamus Besar Indonesia tahun 1990, yaitu: 

Perancangan  : Proses pembuatan suatu produk baik yang 

menghasilkan produk baru maupun 

mengembangkannya berdasarkan analisa dan data-data 

dengan tahapan-tahapan tertentu 

Lampu : Alat untuk menerangi 

Dekoratif : Berkenaan dengan dekorasi  

dengan : Beserta 

Pengaplikasian  : Penerapan 
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Limbah : Bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga 

untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau 

pemakaian 

Pecahan : Barang yang telah terurai sebagai pecahan-pecahan dari 

wujud aslinya 

Kaca : Berasal dari pasir silika, dolomite, soda ash, dan cullet 

 

1.2 Latar Belakang Perancangan 

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Dengan 

banyaknya populasi manusia di Indonesia, maka kebutuhan hidup juga 

semakin bertambah dari kebutuhan primer hingga sekunder. Setiap harinya, 

orang melakukan banyak kegiatan yang sangat akrab dengan materi yang 

berhubungan kaca. Adapun diantaranya yaitu alat-alat rumah tangga, 

dekorasi rumah, furniture, elektronik. 

Kaca adalah benda keras yang biasanya berwarna transparan yang 

dipakai untuk bermacam produk. Banyak yang dapat dibuat dengan 

menggunakan kaca, diantaranya yaitu botol kaca, vas bunga dari kaca, 

lampu, dinding kaca, cermin.  

Penggunaan kaca yang sangat banyak di berbagai keperluan 

manusia menuntut produksi bahan ini dalam jumlah yang sangat besar. 

Jumlah produksi yang sangat besar tersebut menimbulkan dampak pada 

lingkungan sebab kaca tidak bersifat korosif (Mallawany, 2002). Kaca-
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kaca bekas yang sudah tidak terpakai lagi merupakan limbah yang tidak 

akan terurai secara alamiah oleh pengurai organik.  

Limbah adalah benda yang sudah tidak terpakai dan tidak memiliki 

nilai jual. Dari banyaknya pecahan limbah kaca ini kemudian dibuang di 

satu penampungan yang nantinya akan diupayakan untuk digunakan 

kembali. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penanganan alternatif untuk 

menjadikan limbah kaca dapat dikembalikan ke alam secara aman atau 

mengolahnya kembali menjadi produk yang berdaya guna. Pemanfaatan 

limbah kaca dapat dilakukan dengan penggunaan kembali (reuse) atau 

daur ulang (recycle). Daur ulang kaca adalah proses dimana kaca 

dihancurkan hingga menjadi serpihan kecil yang kemudian dilebur untuk 

dibentuk kembali sesuai yang diinginkan. Salah satu usaha yang akan 

dilakukan yaitu meleburkan pecahan-pecahan kaca yang sudah tidak 

terpakai hingga meleleh. Dengan adanya peluang untuk memanfaatkan 

kembali limbah kaca yang sudah ada dengan cara meleburkan ini, penulis 

ingin mengaplikasikannya ke sebuah lampu.  

Lampu adalah alat untuk menerangi suatu ruangan. Dengan adanya 

lampu, selain berfungsi untuk menerangi ruangan juga dapat sebagai 

penghias ruangan. Kaca yang memiliki warna transparan akan sangat 

berfungsi jika diaplikasikan ke sebuah lampu. Adanya perbedaan warna 

akan menjadi salah satu pembangun mood dari orang yang berada di 

dalam ruangan tersebut.  
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Perancangan lampu kaca ini dilengkapi dengan panduan sistem 

cara pembuatan dan pengaplikasian kaca tersebut hingga menjadi sebuah 

lampu. Pembuatan lampu yang terbuat dari limbah pecahan kaca ini 

diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dan nilai estetika dari sebuah 

limbah. 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan produk ini adalah memanfaatkan limbah dari 

pecahan kaca yang sudah tidak terpakai dan tidak dapat digunakan agar 

dapat difungsikan kembali.  

Perancangan produk ini diharapkan dapat memberikan suatu 

keuntungan bagi produsen dan konsumen agar tidak saja mengurangi 

timbunan limbah, tetapi juga membuat limbah ini menjadi berguna, 

memiliki estetika dan bernilai jual yang tinggi.  

Tujuan konkret perancangan ini adalah menciptakan sebuah 

produk yang dapat dipakai oleh banyak orang agar dapat mengurangi 

limbah kaca yang sudah ada. 

Tujuan abstrak perancangan ialah menciptakan produk lampu dari 

bahan dasar material kaca yang memiliki nilai estetika, komersial, dan 

fungsional. 
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1.4 Batasan Masalah Perancangan 

Konsep perancangan produk ini ditujukan untuk pria dan wanita 

dengan umur berkisar antara 30 tahun keatas. Kaca yang digunakan untuk 

material lampu menggunakan limbah kaca, yaitu pecahan kaca yang sudah 

tidak terpakai dan dilebur dengan cara dilelehan menggunakan gas LPG 

dan oksigen. 

 

1.5 Metode Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan dalam perancangan ini yaitu 

metode data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumbernya dan Data sekunder ialah data 

yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu internet, majalah, dan buku. 

 Data-data primer yang diperoleh yaitu: 

1) membagikan kuesioner kepada 60 responden pria dan wanita 

dengan berbagai tingkatan usia, status sosial, pekerjaan, dsb 

2) kunjungan ke Center for Glass and Optic Device 

3) kunjungan ke PT. Eztu Glass 

4) wawancara dengan Pak Sujoko selaku pembuat kerajinan kaca dari 

Surya University 

5) eksperimen pribadi dalam melebur kaca. 

 

Data-data sekunder yang diperoleh yaitu : 

1) data limbah kaca 
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2) data kaca 

3) data pencahayaan 

4) data lampu 

5) data dimmer 

6) data saklar 

7) data ergonomi 

8) data konstruksi 

9) data ukuran 

Dari cara-cara di atas, dapat dilakukan brainstorming untuk 

melihat kondisi dari berbagai segi, yaitu teknis, sosial, ekonomi, lifestyle 

serta masalah-masalah yang ada. Hal ini berguna dalam proses 

perancangan yang diwujudkan dalam bentuk sketsa ide dan alternatif 

produk yang sesuai dengan tujuan awal perancangan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini terdiri dari 5 bab isi yang terdiri dari tulisan, gambar, 

tabel, dan lain-lain yang keseluruhannya menjelaskan mengenai 

Perancangan Lampu Dekoratif dengan Pengaplikasian Limbah Pecahan 

Kaca. Sistematika penulisan makalah ini secara terperinci akan dibahas 

melalui beberapa tahap, yang akan dijelaskan dalam beberapa bab, yaitu : 

1) Bab 1 

Terminologi judul, latar belakang, tujuan perancangan, batasan 

masalah, metode pengumpulan data, sistematika penulisan. 
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2) Bab 2 

Data primer dan data sekunder, analisa permasalahan, quality 

function deployment. 

3) Bab 3 

Konsep desain, kriteria desain, basic structure, quantified structure, 

tema dan studi lifestyle. 

4) Bab 4 

Proses perancangan, sketsa ide, alternatif desain, sketsa detail, 

studi ergonomi, studi material, studi warna, studi kosntruksi, studi 

biaya. 

5) Bab 5 

Analisa hasil perancangan, final desain, spesifikasi, gambar teknik, 

masalah yang belum terpecahkan. 

	  


