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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. 

Indonesia Solid Waste Association (InSWA) mengajak masyarakat untuk 

menggunakan plastik ramah lingkungan karena keberadaan plastik saat 

ini sangat mengkhawatirkan. Ketua umum InSWA Sri Bebassari 

mengatakan dari waktu ke waktu, penggunaan plastik meningkat secara 

signifikan melampaui penggunaan bungkus berbahan kertas. “Butuh 

waktu ratusan, bahkan ribuan tahun agar bisa terurai, maka plastik 

dianggap sebagai bahan yang sangat merusak lingkungan,”. Saat ini 

berdasarkan data statistik persampahan domestik indonesia, jenis 

sampah plastik menduduki peringkat kedua yaitu sebesar 5,4 juta ton per 

tahun atau 14% dari total produksi sampah. Sementara data dari Badan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta, tumpukan 

sampah di wilayah DKI Jakarta mencapai lebih dari 6.000 ton per hari dan 

sekitar 13% dari jumlah tersebut berupa sampah plastik. 

 Dari seluruh sampah yang ada, 57% ditemukan di pantai berupa 

sampah plastik. Sebanyak 46 ribu ton sampah plastik mengapung di 

setiap mile persegi samudera, bahkan kedalaman sampah plastik di 

Samudra Pasifik mencapai hampir 100 meter. Saat ini rata-rata orang 

Indonesia menghasilkan sampah 0,5 kg dan 13% diantaranya adalah 

plastik. Sampah plastik menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 3.6 ton 

per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Langkah positif 

untuk pengurangan sampah melalui kampanye 3R yaitu reduce 

(mengurangi) reuse (menggunakan kembali) dan recycle (mendaur ulang). 

Namun secara umum, hasil yang didapat tidak sebanding dengan 

pertumbuhan penggunaan plastik yang terus meningkat dari hari ke hari. 

“Yang harus dilakukan saat ini bukan memusuhi plastik, akan tetapi 
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menemukan formula yang tepat untuk mempercepat proses penguraian 

plastik agar bisa kembali ke alam,”  

 Selain itu sampah-sampah juga dihasilkan dari rumah tangga. 

Limbah dari  plastik merupakan masalah yang dianggap serius bagi 

lingkungan, karena  plastik merupakan bahan yang tidak dapat terurai 

oleh bakteri.  

Mesin pencacah plastik untuk mempermudah pengolahan limbah 

plastik, yang didalam hal ini plastik yang akan dipotong adalah botol 

plastik kemasan. Hasil perencanaan dan perhitungan diperoleh suatu hasil 

prototype mesin pencacah botol plastik yang memiliki spesifikasi. 

Hal ini diulas berdasarkan banyaknya sampah botol plastik yang 

sulit terurai dan akan semakin banyak jika tidak didaur ulang kembali. 

Maka dibutuhkan mesin pencacah untuk mendaur ulang. Saat ini telah 

banyak mesin pencacah botol plastik bekas, namun mesin tersebut 

memiliki harga mahal dan terlalu besar. 

Dari penjelasan diatas, maka sebagai mahasiswa memiliki motivasi 

untuk menyediakan alat pencacah botol plastik untuk industri kecil yang 

efisien baik dari segi fungsi, penempatan, dan biaya. (2014) 

1.2 Batasan Masalah  

Dari sekian permasalahan yang ada tidak mungkin dapat dibahas 

secara keseluruhan. Maka hal ini perlu diberikan batasan-batasan 

masalah, yaitu : 

1. Software yang digunakan untuk membuat desain dan simulasi 

adalah Solidworks 2010. 

2. Desain yang dibuat adalah roda gigi lurus, poros, pisau 

pencacah, dan rangka. 

3. Simulasi dilakukan hanya pada poros dan pisau pencacah. 

4. Material yang digunakan pada poros adalah baja karbon rendah 

(low carbon steel)  S 35 C (AISI 1035), sedangkan material yang 
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digunakan pada pisau pencacah adalah baja karbon tinggi tinggi 

(high carbon steel) S 45 C (AISI 1045). 

5. Material botol plastik yang akan dicacah adalah PETE/PET 

(Polyethylene Terephalate)  logo daur ulang dengan angka 1. 

1.3 Tujuan  

1. Membuat desain, analisa, dan simulasi poros dan pisau pencacah 

mesin crushing botol plastik untuk industri kecil dengan Solidworks 

2010. 

2. Mengetahui yield strength, von mises maksimal, dan safety factor 

dari material yang digunakan pada poros dan pisau pencacah 

sehingga dapat dikategorikan aman atau tidak. 

 
1.4 Manfaat 

 Diharapkan masyarakat umum dan dunia pendidikan mendapat 

manfaat antara lain : 

1. Perencana mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari perencanaan 

tentang daur ulang botol plastik, dengan menggunakan mesin 

crushing botol plastik. 

2. Mengurangi volume sampah botol plastik yang ada. 

3. Menjadikan sampah bernilai ekonomis. 

4. Mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. 

5. Penghematan energi dan polusi yang cukup besar bisa didapatkan 

dari daur ulang botol plastik. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan, meliputi penjabaran tentang Latar Belakang, 

Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka, meliputi penjabaran tentang subbab Studi 

Literatur dan subbab Dasar Teori.  

BAB III : Metode Perencanaan Dan Analisa Perhitungan, meliputi 

penjabaran tentang subbab metode perencanaan, subbab tahapan 

perencanaan, subbab Roda Gigi, subbab Poros, subbab Pasak, 

subbab Pisau Pencacah, subbab rangka crushing, dan subbab 

assembly crushing. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, meliputi penjabaran tentang 

langkah-langkah simulasi dengan menggunakan Solidworks 2010, 

Hasil Desain dan  Simulasi Poros, Hasil Desain dan  Simulasi Pisau 

Pencacah. 

 

BAB V : Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran terhadap simulasi 

yang telah dilakukan. 

 

 

 


