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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini sumber daya mineral Indonesia telah memberikan kontribusi cukup baik 

bagi pembangunan, namun demikian kontribusi tersebut dirasakan masih belum 

optimal, terutama bila dikaitkan dengan masih tingginya ketergantungan industri di 

Indonesia pada bahan baku impor yang sesungguhnya dapat diperoleh dari sumber 

daya mineral Indonesia. Kaca (glass amorf) salah satunya bahan yang sangat 

diperlukan untuk pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu jalan 

keluar yang banyak diupayakan adalah menghasilkan produk kaca diproyeksikan 

akan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pelestarian lingkungan. (Saraswati Linda dan Jamilah Alizatul 

Jamilah, 2002.) 

Pada zaman itu produk kaca yang langsung digunakan sebagai bahan utama 

dapat memenuhi sifat-sifat yang dibutuhkan dari suatu bahan bangunan,atau otomotif 

dan lainnya di dalam pencapaian kepuasan dari suatu konsumen akan produk kaca 

yang memang menjadi suatu kegunaan tersendiri yang memberikan keuntungan atas 

fungsinya. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi di semua bidang, 

tidak terkecuali bidang otomotif (kaca otomotif). Hal ini karena perkembangan di 

bidang perlindungan otomotif (safety glass), menghasilkan produk kaca modern 

yang lebih unggul dari pada kaca-kaca sebelumnya. (Calliester, william D. 2003) 
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Pada awal mula perkembangan kaca, kaca terdiri hanya bahan-bahan murni dari 

hasil temuan berupa sejenis pasir atau yang sering disebut pasir silica yaitu sebesar 

72,4 %. Pemurnian (kehomogenitasan) bahan kaca kenyataanya memang 

memberikan pengaruh meningkatnya kualitas dari kaca. Pengolahan bahan baku 

berkualitas yang menghasilkan produk kaca yang lebih murni daripada hasil 

pengolahan sebelumnya ternyata memberikan peningkatan ketahanan. Hal ini 

disebabkan salah satu unsur yang medukung proses kerja perbaikan dan upaya 

peningkatan perlindungan bagi penggunanya. Produk kaca ini menekankan 

perlindungan yang lebih terutama pada safety glass. Produk kaca yang digunakan 

saat ini mempunyai variasi yang berbeda dan sekaligus mempunyai perlindungan 

yang lebih baik. Dengan produk kaca yang berkualitas baik dan maksimal akan 

memberikan fungsi secara optimal dan untuk menghasilkan kaca yang berkualitas 

tentunya membutuhkan penanganan proses yang maksimal juga serta bahan baku 

yang mempunyai mutu tinggi. (Kahar Nilyardi, 1985) 

Berdasarkan fakta dan uraian di atas, maka studi kali ini difokuskan pada proses 

pembuatan kaca pada mobil, kemudian dilakukan uji mekanis dengan metode 

Newtonian yaitu uji tarik dan uji tekan.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sintesis material amorf pada kaca film laminating dan kaca       

tempered ? 
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2. Bagaimana sifat mekanis hasil sintesis untuk kaca film laminating dan 

kaca tempered ? 

3. Bagaimana kualitas hasil sintesis untuk kaca film laminating dan kaca 

tempered ? 

 

1.3.   Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka persoalan atau 

masalah akan dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut : 

1. Hasil sintesis adalah untuk kaca film laminating dan kaca tempered. 

2. Variasi komposisi untuk kaca film laminating adalah (67,4 % SiO2, 12,8 % 

Al2O3, 16,8 % cullet) , (68,4 % SiO2, 12,8 % Al2O3, 17,8 % cullet) , (69,4 % 

SiO2, 12,8 % Al2O3, 18,8 % cullet) , (70,4 % SiO2, 12,8 % Al2O3, 19,8 % 

cullet) 

3. Variasi komposisi untuk kaca film laminating adalah (72,4 % SiO2, 18,8 % 

Limestone, 5,8 % cullet) , (73,4 % SiO2, 18,8 % Limestone, 6,8 % cullet) , 

(74,4 % SiO2, 18,8 % Limestone, 7,8 % cullet) , (75,4 % SiO2, 18,8 % 

Limestone, 8,8 % cullet) 

4. Karakteristik yang dilakukan adalah sifat mekanis meliputi uji ketebalan, uji 

kuat tarik, uji elongasi, uji kekerasan. 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sintesis material amorf pada kaca film 

laminating dan kaca tempered, serta menentukan sifat mekanis hasil untuk kaca film 

laminating dan tempered. Menentukan kualitas hasil sintesis untuk kaca laminating 

dan tempered.   

 

1.5.  Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa pengetahuan dalam proses 

sintesis kaca film laminating, selain itu juga mengetahui karakteristik fisis kaca film 

laminating yang komposisinya sudah diketahui dengan pengujian kekerasan dan 

elastisitasnya.  
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