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ABSTRAKSI 
 

 
Sejalan dengan perkembangan jaman yang begitu pesat belakangan ini, menuntut kita untuk 

terus mengembangkan teknologi hingga mencapai suatu kesempurnaaan.Dalam hal ini kita tahu 
bahwa keramik memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang tehnik. Keramik merupakan 
material rekayasa yang sangat menjanjikan karena sifat dari keramik rekayasa ini yang memiliki 

kekuatan sangat tinggi, keras, dan memiliki stabilitas kimia yang bagus. Istilah keramik dalam 
konteks modern mencakup material anorganik yang sangat luas ; keramik mengandung elemen 

non metalik dam metalik serta dibuat dengan berbagai tehnik manufaktur. Secara tradisional 
keramik dibuat dari mineral silikat, seperti lempung yang dikeringkan dan dibakar pada 
temperature yang tinggi agar menjadi keras. Berasal dari kata Yunani “ keramos” yang berarti 

bahan yang dibakar atau material yang dibakar ditungku/tanur yang sudah ada sejak dulu. 
Namum keramik modern seringkali dibuat dengan proses tanpa tahap pembakaran ( misalnya 

penekanan panas sintering reaksi dan sebagainya ). Pembuatan barang tembikar (gerabah) 
merupakan salah satu industri yang paling tua dalam sejarah manusia.  
Dalam bidang tehnik, keramik mencakup berbagai jenis bahan seperti bata, gelas, batuan, seal, 

bahan amplas, porselen, isolator diaelektrik, bahan magnetic bukan logam, batu tahan api suhu 
tinggi dan lainnya. Contohnya pada seal, jika bahan yang digunakan berasal dari karet maka 

tidak akan tahan terhadap suhu yang tinggi, berbeda dengan keramik.  
Seperti kualitas produk dari perusahaan keramik dinoyo yang memiliki kelemahan yaitu berupa 
penyusutan keramik setelah dibakar sebesar lebih dari 5%, cacat produk berupa bintik-bintik, 

kurang matang, rapuh, dan tidak tahan panas. Dari adanya permasalahan diatas, maka pentingnya 
dari penelitian ini adalah mencari formula dan kombinasi yang tepat dalam pencampuran 

komposisi bahan hingga sesuai dengan karakteristik yang diinginkan.  

 


