
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Saat ini limbah merupakan salah satu  masalah besar di negara Indonesia. 

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa 

jumlah timbunan sampah per hari diperkirakan 175.000 sampai 176.000 ton per hari 

atau 64 juta ton per tahun. Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk. Dengan jumlah tersebut, sekitar 1,7% - nya adalah 

kaca atau setara dengan 1,09 juta ton per tahun. Limbah kaca tersebut dapat 

membahayakan manusia maupun lingkungan hidup,  jika limbah kaca tersebut tidak 

dibuang pada tempat yang benar maka melukai kaki pejalan yang menginjaknya. 

Sudah dapat dipastikan bila bagian tubuh terluka oleh limbah kaca akan 

menyebabkan infeksi. Sedangkan bagi lingkungan, karena  kaca termasuk material 

anorganik maka  tidak mudah terurai oleh tanah secara biologis, sehingga 

mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Menurut U.S. National Park Service; Mote 

Marine Lab, Sarasota, FL (2012)  kaca sendiri memerlukan waktu selama 1.000.000 

tahun untuk dapat terurai dengan alam.  

Limbah kaca ini seharusnya bisa di daur ulang lagi menjadi benda yang 

memiliki nilai jual yang tinggi. Menurut Morgan (2009:14) menyatakan bahwa hal 

yang menarik dari kaca ini adalah dapat didaur ulang kembali dengan sangat mudah 

dan dapat diaur ulang secara berkala tanpa menurunkan segi kualitasnya. Terdapat 
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beberapa manfaat bagi lingkungan dengan mendaur ulang kaca yaitu limbah kaca 

meleh pada suhu yang rendah dari yang seharusnya dibutuhkan, jadi akan menghemat 

energi. Jika sumber energi ini adalah bahan bakar fosil, ini mengurangi emisi karbon 

dioksida. Keuntungan lain dari memanfaatkan kembali limbah kaca ini adalah  

mengurangi kebutuhan untuk menggali batu kapur dan mencegah kerusakan semacam 

ini ( Morgan, 2009 : 14 ). Dari permasalahan diatas, maka brand membuat perhiasan 

silver sebagai logam dasar dengan memanfaatkan limbah kaca dari botol bekas dan 

kaca patri sebagai batu permata dalam perhiasan sebagai bentuk kepedulian terhadap 

lingkungan.  

Produk yang akan peneliti buat menggunakan logam mulia silver sebagai 

logam dasar untuk membuat perhiasan. Menurut Revere ( 2011 : 6 ) silver banyak 

digunakan sebagai bahan membuat perhiasan karena silver telah dikenal sepanjang 

sejarah dengan sifat reflektifnya yang tinggi,  memiliki lapisan logam yang putih 

mengkilap dan sifatnya yang  sangat elastis sehingga dapat mudah dibentuk, disolder 

dan dipoles. Jenis silver yang digunakan yaitu sterling silver. Sterling silver adalah 

campuran dari 92,5% silver dan 7,5% tembaga, perlu adanya pencampuran karena 

apabila menggunakan silver murni ( pure silver / fine silver ) untuk perhiasan itu 

terlalu lunak, sehingga perlu adanya sedikit campuran tembaga untuk menghasilkan 

perhiasan yang lebih tahan lama. Pencampuran sedikit tembaha pada silver memiliki 

pengaruh yang sangat kecil terhadap nilai logam.  

 Melalui penelitian ini, diharapkaan dapat membantu peneliti terhadap proses 

perancangan produk perhiasan silver dengan memanfaatkan limbah kaca dan 

pengembangan ragam hias Siwaluh Jabu dengan teknik sandblasting. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah ditulis, peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

Bagaimana merancang perhiasan silver dengan memanfaatkan limbah kaca 

dan pengembangan ragam hias Siwaluh Jabu untuk brand Rhover Silver? 

1.3 TUJUAN PERANCANGAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

Menciptakan desain perhiasan silver dengan memanfaatkan limbah kaca dan 

pengembangan ragam hias Siwaluh Jabu dengan teknik sandblasting untuk 

brand Rhover Silver. 

1.4 SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang akan dibuat yaitu berupa perhiasan yang menggunakan logam 

mulia sterling silver dengan memanfaatkan limbah kaca menjadi suatu ornamen pada 

perhiasan. Desain dari perhiasan yang akan dirancang peneliti yaitu modern, 

minimalis dengan sentuhan etnik, motif etnik Siwaluh Jabu dari Batak Karo akan 

diukirkan pada limbah kaca dengan teknik sandblasting. Macam – macam jenis 

perhiasan yang akan dibuat peneliti yaitu anting – anting dengan jenis dangle, kalung 

jenis princess, dan gelang jenis bangle dan cuff. Sebagai finishingnya permukaan 

perhiasan akan dilapis dengan rhodium sehinga tercipta permukaan yang putih 

mengkilat, warna yang tidak pudar dan mencegah terjadinya alergi atau iritasi kulit 

pada pengguna perhiasan. 
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1.5 PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat percangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Turut melestarikan lingkungan dengan mengurangi jumlah limbah kaca. 

b) Membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. 

c) Turut berkontribusi dalam memajukan sub – sektor industri di bidang  industri 

kriya. 

d) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Kriya / perhiasan. 

1.6     ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Agar perancangan ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis 

membatasi penelitian pada batas – batasan sebagai berikut: 

1.6.1 Batasan Ilmu 

 Perancangan yang dilakukan berada pada lingkup ilmu desain kriya ( desain, 

warna, bahan, jenis logam dan tekstur) 

1.6.2 Batasan Teknologi 

 Perancangan yang dilakukan menggunakan teknik silversmithing untuk 

membuat perhiasan dan sandblasting untuk mengukir motif pada kaca. 

1.6.3 Batasan Material 

Material utama yang digunakan untuk mewujudkan desain adalah logam 

mulia sterling silver dan limbah kaca 
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1.6.4 Batasan Waktu 

Perancangan dilakukan dalam kurun waktu mulai bulan Febuari hingga Juni 

2018 

1.6.5 Batasan Pasar 

a) Geografis 

      Perancangan ini ditujukan kepada konsumen yang ada di kota – kota metropolitan 

/ kota – kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. 

b) Demografis 

     Perancangan ditujukan kepada wanita muda berusia 20 – 30 tahun yaitu mereka 

yang berstatus mahasiswa dan business woman, wanita yang berada pada kelas 

middle class sampai upper class. 

c) Psikografis 

     Berdasarkan segmentasi psikografis perancangan ini ditujukan kepada golongan  

Experiencer dan Thinkers. 

d) Experiencer 

      Yaitu golongan konsumen yang cenderung antusias, bersemangat dalam mencari 

keragaman dan hal baru. Mereka merupakan konsumen yang bersemangat dan 

menghabiskan pendapatannya untuk baju, makanan cepat saji, musik, film, video dan 

teknologi. 

e) Thinkers 

Yaitu golongan konsumen yang cenderung memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

dan secara aktif mencari informasi dalam proses pembuat keputusan. Mereka juga 
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merupakan orang yang menyukai produk tahan lama, praktis dan memiliki fungsi dan 

nilai. Selalu mendapatkan dan mengikuti informasi dengan baik dan selalu terbuka 

akan ide baru dan perubahan sosial. 

1.7     DEFINISI ISTILAH 

Sandblasting: Teknik yang menggunakan tekanan angin untuk menyemprotkan 

partikel kasar untuk mengikis kaca, bagian yang digambar akan terkikis sehingga 

tercipta permukaan yang doff (tidak mengkilat) 

Silversmith: Julukan untuk pengrajin perak 

Sterling silver: Hasil pencampuran silver dan tembaga dengan presentase 92,5% 

silver dan 7,5% tembaga, atau biasa disebut perak 92,5. 

Rhodium: Merupakan residu dari biji Platinum, yang diaplikasikan pada permukaan 

perhiasan agar perhiasan tahan korosi, tidak pudar dan mencegah timbulnya alergi 

pada pengguna perhiasan 

Plating: Melapisi bagian permukaan suatu logam dengan tujuan untuk dekoratif 

maupun protektif,  Biasanya logam tersebut akan diapis dengan rhodium (rhodium 

plated), emas (gold plated), silver (silver plated) dan lain-lain disesuaikan dengan 

kebutuhan. 
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1.8     SISTEMATIKA PENULISAN 

 

  Tabel 1. 1  

  Tabel Sistematika penulisan  

  Sumber: Data Pribadi 
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