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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Sidoarjo yang merupakan kota pendukung Surabaya, mempunyai hasil 

kerajinan  yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten 

Sidoarjo memiliki kerajinan yang perkembangannya cukup pesat di bidang 

perdagangan.  

Kerajinan merupakan salah satu unit industri yang mampu menggerakkan  

perdagangan dan meningkatkan perekonomian di kabupaten Sidoarjo. 

Sehingga banyak kelompok pengerajin yang memiliki usaha dari hasil 

kerajinan yang dihasilkan dan berkembang dengan pesat, sehingga menjadi 

besar. Kelompok tersebut berasal dari berbagai macam kalangan dan terdiri 

dari skala besar maupun kecil. Terdapat Kerajinan kaca pyrex yang cukup 

populer di Jawa Timur, terutama di Kabupaten Sidoarjo.  

 Proses pengerjaan produk kerajinan ini tidak memakai cetakan, melainkan 

kaca dipanaskan sembari dibentuk sesuai keinginan. Perajin di Sidoarjo 

mampu membuat beragam kerajinan cantik bak kristal tetapi bahannya dari 

kaca pyrex. 

 Berbeda dengan kaca pada umumnya, kaca pyrex akan  meleleh bila 

dipanaskan pada suhu 700 derajat Celcius. Sementara kaca biasa akan pecah 

bila dipanaskan. Saat meleleh itulah, kaca bisa dengan mudah dibentuk 

menjadi beragam pernak-pernik. Proses pembuatan untuk kerajinan kaca 

dengan ukuran kecil bisa dikerjakan hanya dalam waktu 5 menit hingga 10 

menit. Sementara untuk ukuran yang besar bisa menghabiskan waktu sekitar 
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45 menit. (https://peluangusaha.kontan.co.id/news/kilau-laba-dari-kerajinan-

kaca-pyrex).  

Kerajinan Kaca Pyrex merupakan salah satu kerajinan yang ada di 

Kabupaten Sidoarjo yang masih jarang di ketahui masyarakat luas maupun 

masyarakat Sidoarjo sendiri. Generasi muda merupakan penerus bagi 

berlangsungya kelestarian kerajinan yang sudah ada. Kondisi yang ada 

sekarang, kerajinan kaca pyrex Sidoarjo ini masih terus berkembang dan 

menjadi salah satu produk unggulan dari Kabupaten Sidoarjo. 

 Dengan demikian hal yang bisa dilakukan untuk terus melestarikan 

kerajinan kaca pyrex khas Sidoarjo ini adalah dengan lebih mengoptimalkan 

pengenalan kerajinan tersebut agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, 

sehingga kerajinan kaca pyrex ini bisa menjadi produk kerajinan yang bisa di 

unggulkan dari Kabupaten Sidoarjo dari sektor kerajinan khas daerah. Fasilitas 

yang ada sekarang adalah milik salah satu seorang pengusaha kaca pyrex yang 

ada di Kabupaten Sidoarjo, dan fasilitas tersebut memiliki fungsi sebagai 

tempat produksi dan usaha bagi pengusaha tersebut.  

Ada banyak tempat wista yang bisa dikunjungi di Kabupaten Sidoarjo, 

meliputi wisata alam, wisata realigi, wisata edukasi, serta banyak tempat 

rekreasi lain yang bisa dikunjungi. Tempat wisata merupakan fasilitas yang 

bisa berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, 

sehingga memiliki banyak keuntungan dalam segi ekonomi bagi suatu daerah. 

Tempat wisata banyak diminati oleh masyarakat sebagai tempat tujuan untuk 

berlibur bersama keluarga. Salah satu wisata yang sering dikunjungi atau 

banyak yang diminati adalah tempat wisata bertema edukasi dan eksplorasi, 

https://peluangusaha.kontan.co.id/news/kilau-laba-dari-kerajinan-kaca-pyrex
https://peluangusaha.kontan.co.id/news/kilau-laba-dari-kerajinan-kaca-pyrex
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tempat wisata tersebut banyak diminati karena merupakan tempat yang pas 

bagi orang tua sebagai ajang tempat menambah ilmu bagi anak-anak mereka.  

Tempat wisata bertema edukasi yang ada di kabupaten sidoarjo cukup 

banyak. Akan tetapi masih belum ada tempat wisata edukasi yang bertema 

kerajinan khas kabupaten Sidoarjo. Kerajinan kaca pyrex bisa menjadi 

alternatif yang tepat untuk dijadikan tujuan wisata bagi masyarakat umum 

khususnya masyarakat sekitar kabupaten Sidoarjo. Dengan begitu kerajinan 

kaca pyrex bisa lebih dikenal dan membantu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Dengan demikian dibutuhkan sebuah fasilitas wisata kerajinan yang sesuai 

dengan kebutuhan perajin lokal kaca pyrex akan wadah yang terpadu serta 

pengembangan sektor perdagangan dan pengambangan kelestarian kerajinan 

lokal yang dikemas secara atraktif. Yang di peruntukkan sebagai tempat wisata 

edukasi dan eksplorasi bagi semua kalangan. 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang ditulis, identifikasi masalah yang bisa 

disuimpulkan adalah : 

 Belum ada sarana fasilitas wisata edukasi di bidang kerajinan 

untuk karya dari pengerajin lokal kaca pyrex. 

 Fasilitas yang ada sekarang milik perorangan yang difungsikan 

sebagai tempat usaha dan produksi.  

 Belum ada fasilitas untuk mengembangkan kerajinan kaca 

pyrex. 

 Kurangnya minat masyarakat sidoarjo dalam melestarikan 

kerajinan kaca pyrex Sidoarjo. 
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1.3 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana rancangan fasilitas wisata kerajinan kaca pyrex yang bisa 

menjadi ikon di kabupaten sidoarjo  ? 

2. Bagaimana rancangan wisata edukasi dalam bidang kerajinan di 

kabupaten Sidoarjo ? 

3. Bagaimana rancangan faslitas untuk mengembangkan kerajinan kaca 

pyrex di kabupaten Sidoarjo ? 

4. Bagaimana rancangan fasilitas wisata yang bisa menarik minat bagi 

masyarakat ? 

1.3.1 UPAYA PEMECAHAN MASALAH 

1. Merancang fasilitas wisata bertema edukasi dalam bidang kerajinan 

kaca pyrex. 

2. Merancang fasilitas wisata yang memperhatikan kebutuhan para 

pengerajin dan kebutuhan yang mencakup tempat wisata. 

3. Merancang fasilitas wisata yang dikemas yang memiliki daya tarik 

serta menyenangkan sehingga menarik minat bagi masyarakat luas.  

1.4 IDE DAN GAGASAN 

 Dari uraian yang sudah ada, maka munculah Ide/Gagasan dari 

berbagai sudut pandang yang beragam serta permasalahan yang terjadi 

yaitu  

“Perancangan Fasilitas Wisata Industri Kerajinan Kaca Pyrex Di 

Kabupaten Sidoarjo.” 
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1.5 TUJUAN DAN SASARAN 

 Tujuan dari tugas Perancangan ini adalah : 

1. Menghasilkan rancangan Fasilitas Wisata Industri Kerajinan Kaca 

Pyrex Di Kabupaten Sidoarjo. dengan tujuan di gunakan sebagai 

tempat rekreasi bagi masyarakat luas. 

2. Memberikan fasilitas pendukung atau fasilitas yang dibutuhkan para 

pengunjung tempat wisata yang bertujuan untuk memberikan 

kenyamanan selama mengunjungi rancangan fasilitas wisata. 

3. Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan 

adanya perancangan fasiltas tersebut. 

4. Melestarikan kerajinan daerah melalui tempat wisata edukasi yang 

diperuntukkan bagi semua kalangan.  

SASARAN  

Perancangan fasilitas wisata kerajinan sebagai tempat rekreasi yang 

bertema edukasi di kabupaten Sidoarjo memiliki manfaat bagi pemerintah dan 

masyarakat umum. 

 Bagi Pemerintah  

sebagai tempat yang bisa membantu meningkatkan pendidikan 

dan perkembangan kerajinan daerah serta peningkatan ekonomi 

daerah. 

 Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai tempat wisata bersama keluarga dan sanak saudara. 
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1.6 BATASAN 

1. Tingkat pelayanan fasilitas wisata kerajinan kaca pyrex ini meliputi 

pelayanan area kabupaten Sidoarjo dan area sekitar Sidoarjo. 

2. Sebagai sarana rekreasi keluarga dan edukasi. 

3. Sebagai fasilitas pengerajin kaca pyrex untuk mempromosikan produk 

kerajinannya. 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan laporan terdapat sistematika dalam penulisan sebagai 

acuan, ialah sebagai berikut :  

BAB I: PENDAHULUAN 

Yaitu berisi tentang latar belakang Perancangan Fasilitas Pendidikan 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama di Surabaya, Identifikasi masalah, 

Perumusah masalah, Batasan Masalah, Ide/gagasan, Tujuan dan 

sasaran, serta Batasan objek. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

Berisi tentang Pengertian judul, Studi pustaka, Aspek legal, Studi 

banding obyek sejenis, dan Filosofi. 

BAB III : METODOLOGI  

Menjelaskan tentang alur pemikiran dan penjelasan-penjelasan alur 

pemikiran. 
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BAB IV : DATA DAN ANALISA  

Menjelaskan tentang tinjauan kondisi lokasi dan penetapan tapak, 

konsep dasar, konsep perancangan, analisa fungsi dan kegiatan (studi 

internal), dan analisa lokasi dan tapak (studi eksternal).  

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang uraian baik verbal 

maupun grafis yang memperjelas keterkaitan antara tujuan yang ada 

dengan hasil yang telah dicapai. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENGERTIAN JUDUL 

 Pengertian judul (proyek) dari Perancangan Fasilitas Wisata Kerajinan 

Kaca Pyrex Di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu perancangan fasilitas 

wisata yang diperuntukkan bagi warga sekitar kabupaten Sidoarjo dalam 

memenuhi aspek budaya lokal sebagai objek wisata daerah dan dapat 

membantu perkembanngan pertumbuhan ekonomi daerah. 

2.1.1 PENJABARAN DARI JUDUL PERANCANGAN 

Judul yang saya buat adalah “Perancangan Fasilitas Wisata Industri 

Kerajinan Kaca Pyrex Di Kabupaten Sidoarjo”   

 Perancangan  : Proses, cara, perbuatan merancang. 

(https://kbbi.web.id/rancang-2) 

 Fasilitas : sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; 

kemudahan (https://kbbi.web.id/fasilitas) 

 Wisata  : Suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau 

liburan (id.wikipedia.org)  

 Industri : adalah bidang yang menggunakan keterampilan, dan 

ketekunan kerja (https://id.wikipedia.org/)  

 Kerajinan  : barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan 

(seperti tikar, anyaman, dan sebagainya) (https://kbbi.web.id/rajin)  

 Kaca Pyrex : Kaca pyrex adalah jenis kaca borosilikat, yang apabila 

dipanaskan akan meleleh sehingga mudah di bentuk. 

https://kbbi.web.id/fasilitas
https://id.wikipedia.org/
https://kbbi.web.id/rajin

