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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

      Penerapan teknologi serbuk dalam bidang ind ustri pada saat ini sudah

berkembang pesat. Teknologi ini dapat diaplikasikan untuk suatu material

berkualitas yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuat melalui proses -proses lain

misalnya pengecoran, permesinan dan pengepresan. Komponen atau material

khusus yang dapat dibuat dengan aplikasi teknologi serbuk antara lain adalah roda

gigi pada jam, kontak listrik dan masih banyak lagi material yang dapat dibuat

melalui teknologi serbuk.

Selain diterapkan pada material logam, pengunaan teknologi serbuk juga

memungkinkan untuk diaplikasikan pada material  lain seperti karet dan plastik.

Banyaknya sampah plastik  dan karet menjadi salah satu alasan penerapan

teknologi ini. Data INAplas (Asosiasi Industri Olifin dan Plastik Indonesia)

menyebutkan bahwa produksi PE ( Polyethylene ) sebagai bahan baku pembuatan

HDPE (High Density Polyethylene) pada tahun 2004 sebesar 680.000 ton,

sedangkan permintaan sebesar 751.000 ton. Dari jumlah produksi tersebut

komposisi limbah atau sampah plastik  yang dibuang oleh setiap rumah tangga

sebesar 9,3% dari total sampah rumah tangga  (Kompas, 2005 ).

          The Public Bottle Institute  (2005 ) menyatakan bahwa pemakaian berbagai

jenis plastik adalah sebagai berikut: HDPE (High Density Polyethylene) 23%,
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PVC (Polyvinyl Chloride) 6%, LDPE (Low-Density Polyethylene) 4%, PP

(Polypropylene) 4%, dan PS (Polystyrene)1%.

Penggunaan plastik daur ulang dalam pembuatan kembali prod uk-produk

plastik telah berkembang karena hampir seluruh jenis plastik dapat didaur ulang

meskipun harus menambahkan bah an lain untuk memperbaiki kualitas dan

menghasilkan material baru dengan sifat -sifat tertentu yang lebih baik dari bahan

dasar plastik tersebut.

Jenis limbah lain yang cukup banyak adalah ban bekas. Di  Eropa, setiap

tahunnya menghasilkan ban be kas sebanyak 2,2 juta ton yang 34,4% diantaranya

tak termanfaatkan (Kompas, 2000). Upaya pemusnahan dengan cara pembakaran

yang biasa dilakukan ternyata menghasi lkan dampak polusi yang berbahaya

karena berpengaruh buruk pada kesehatan manusia.

Pemanfaatan sampah plastik  dan karet dapat dilakukan dengan cara

memproses bahan-bahan tersebut untuk dijadikan suatu material yang dapat

dimanfaatkan lebih luas dengan  keungulan sifat-sifatnya. Tetapi permasalahannya

adalah kedua bahan tersebut memiliki sifat yang berbeda jika dikenai penambahan

suhu. Plastik adalah zat organik yang dihasilkan dari senyawa -senyawa yang pada

umumnya terbentuk dari unsur karbon (C), hydroge n (H), dan nitrogen (N).

Zat organik dapat dibuat dari bahan mentah minyak bumi, karena mi nyak bumi

mengandung senyawa hidrokarbon. Plastik dibagi menjadi dua yaitu termoplastik

dan termoseting. Bahan termoplastik akan mengalami pelunakan dan pelelahan

jika dikenai penambahan suhu, sedangkan bahan termoseting tidak.

Berawal dari permasalahan tersebut maka p enggunaan metode teknologi serbuk
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menjadi salah satu alternatif untuk membuat suatu material dengan bah an dasar

plastik dan karet ban bekas. Teknologi ini mensyaratkan bahan dasarnya

berbentuk serbuk dengan melalui tahap:  pencampuran, pengepresan, dan sintering.

Lamanya waktu sintering akan menentukan kuatnya ikatan antar partikel. Namun

demikian akan terdapat waktu sintering yang optima l dalam pembentukan ikatan

komposit plastik-karet.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan bahan yang terbuat dari

teknologi serbuk antara lain adalah:  ukuran partikel serbuk, besarnya tekanan,

temperatur sintering, lamanya waktu penahanan sintering, volume zat pengikat.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh waktu

sintering terhadap sifat fisik dan kekuatan tarik material komposit antara High

Density Polyethylene (HDPE) – karet dan polyester.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Sifat fisik yang diteliti adalah penyusutan dimensi, pengamatan

penampang patah melalui foto makro.

2. Sifat mekanik yang diteliti adalah kekuatan tarik.
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1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh waktu sintering terhadap sifat fisik penyusutan

material komposit antara High Density Polyethylene (HDPE) – karet dan

polyester.

2. Mengetahui pengaruh waktu sintering terhadap kekuatan tarik  material

komposit antara High Density Polyethylene (HDPE) – karet dan polyester

3. Mengetahui pengaruh waktu sintering terhadap sifat fisik bentuk

permukaan patah material  komposit antara High Density Polyethylene

(HDPE) – karet dan polyester melalui foto makro.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengurangi volume sampah

plastik dan karet ban bekas serta dap at menghasilkan material baru yang dapat

diterima secara teknik dan ekonomis.

1.6.   Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai be rikut :

1. Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, serta

sistematika penulisan dari tugas akhir ini.

2. Bab II adalah berisi tentang tinjauan pustaka dan das ar teori yang

digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.
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3. Bab III adalah metodologi penelitian yang menjelaskan tahap demi

tahap mengenai proses pelaksanaan penelitian dan peng ujian-pengujian

yang digunakan.

4. Bab IV adalah hasil pengujian dan analisa pembahasan  yang berisi

tentang hasil yang diperoleh dari penelitian serta pembahasan dari hasil

penelitian  tersebut.

5. Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang diambil dari

seluruh pelaksanaan penelitian beserta saran -saran untuk pengembangan

penelitian selanjutnya.




