
ABSTRAI(

Pengendalian Mutu Produksi Genteng Beton di Yogyakarta .

Masalah yang rnendorong perlunya diadakan penelitian ini , antara lain

bennula dari kondisi yang ada , peredaran atau perdagalgan genteng beton di
masyarakat pada rnasa krisis ini. Dari beberapa temuan hasil pengujian

genteng beton di Laboratorium Bahan Bangunan, Teknik Sipil, UGM dan

Laboratoritun Bahan Bangunan FPTK IKIP, rnemberikan rekomendasi bahwa
genteng beton tersebut tidak memenuhi syarat SIl ataupun PUBI dalarn hal
beban lenhu rata-ratanya.

Penelitian ini bertujuan untuk rnengetahui kekuatan, kualitas genteng

beton di beberapa pentsahaan genteng beton di Yogyakarta dan turtuk

melakukan analisis terhadap hasil penelitian pengendalian rnutu pembuatan

genteng beton di Yogyakarla.
Produk peneiitian ini Diskripsi Anatsis, dengan design penelitian nya

StLrdi Kasus di lapangan ternpat pembuatan genteng beton dari tiga
perusahaan di Yogyakarta . Pendiskripsian kualitatif dilakukan pada proses

pembuatan genteng beton di rnasing-rnasing pentsahaan dan pengendalian

rnutu pernbuatanya .Sedang pendisknpsian kwantitatif dilakukan pada kontrol
kualitas bahan baku _'-ang dipergunakan dan kontrol produk genteng beton

yang dihasilkan dari perusairaan

Dari hasil peng,rjian ba}ran baku , tidak semua perusahaan merrpunyai
bahan baku yang tnemettuhi syarat SII atau PUBI . Ada beberapa bahan baku

yang kurang mernenuhi syarat antara lain : kapur Mill yang dipergunakan oleh

beberapa perusahaan serta agregat halus dari pentsahaan tertentu . Hasil
pengamatan langsung pengendalian ploses pembtratatt dengan lembar

instrumen dan hasii wawancara diperoleh sebagai berikut : perusahaan dengan

adukan I PC : 2 rnill: 3,5 PS , dievalnasi sangat memenuiri syarat SII, adapun

perusahaan dengan adtrkan 1 PC : 2 mill : 4 PS dan adukan I PC : 2,5 mill :

4PS , dievaluasi tnetnenuhi syarat ,ha:lya perlu perbaikan pada kadar air

adukan agar tercapai nilai slLunp 7-11 crn dan pengadaan tempat penyimpanan

yang terlindLrng untuk genteng beton yang berumur kurang dari 28 hari .

Adapun hasil evaiuasi produk genteng beton bila dikonsultasikan dengan SII
dan PUBI, Capat drklasifikasikan sebagai berikut : produk genteng dari

perusahaan dengan'adukan I PC:2 Mill : 3,5 PS , tennasuk rnutu I , produk

dari pemsahaan detrgatr adrikan 1 PC : 2 Mill : 4 PS dan produk perusahaan

dengan adukan I PC : 2,5 Mill : 4 PS , termasuk klasifikasi mutu II
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