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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Kesadaran akan sampah memang belum merasuk ke segenap jiwa 

masyarakat maupun aparat. Jangankan memilah-milah jenis sampah, 

membuang pada tempat yang benar pun rasanya enggan. Sumber sampah 

paling banyak, menurut MEIP, berasal dari permukiman atau rumah tangga. 

Di Bogor misalnya, sampah rumah tangga mencapai 62%, dan dari pasar-

pasar berjumlah 24,42%. Di Jakarta, 67,86% berasal dari rumah tangga, 

9,15% dari pasar-pasar, 4,5% dari pertokoan, 3,2% dari kantor-kantor, 

2,92% dari jalanan,  8% dari pabrik. Dari semua itu, paling banyak adalah 

jenis organik, bahkan bisa mencapai 75% dari jumlah sampah yang ada. 

Walaupun yang organik bisa didaur ulang dan dimanfaatkan untuk 

menyuburkan tanah atau pupuk kompos, namun sayangnya belum dikelola 

secara maksimal dan profesional.  

Demikian pula yang non-organik seperti plastik, logam dan beling, 

walaupun bisa didaur ulang oleh pihak industri namun karena dari awalnya 

tidak dilakukan pemisahan maka semua sampah tercampur menjadi satu, 

basah dan berbau busuk, tidak terurai, akhirnya menjadi sumber penyakit 

dan masalah sepanjang waktu. Sampah non-organik sulit terurai, bahkan 

jenis tertentu seperti plastik dan sterofoam memerlukan waktu lebih dari 100 

tahun untuk bisa hancur. Sampah organik dapat terurai secara alamiah 



biodegradable karena berasal dari sisa makanan, buah-buahan, sayuran, dan 

dedaunan. Kertas dan plastik adalah dua jenis bahan yang umum didaur-

ulang di Indonesia. Namun, menurut catatan Waste Management Indonesia, 

baru 7% kertas dan 6% plastik yang dihasilkan di perkotaan di daur ulang. 

Sisanya masih terus membanjiri di sekitar lingkungan kita. 

Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyebutkan bahwa produksi sampah 

Jakarta mencapai 6.000 ton per hari. Jumlah sampah terangkut sekitar 85 %. 

Sekitar 15 % atau 900 ton per hari tidak terangkut. Diperkirakan jumlah 

sampah yang dibuang ke sungai mencapai 25 % nya atau sekitar 225 ton per 

hari. Jumlah sampah ini adalah kondisi normal. Pada musim hujan, jumlah 

ini akan bertambah karena aliran sungai yang meluap menggelontorkan 

sampah-sampah yang ditimbun di tepian sungai menuju Teluk Jakarta. Dari 

ribuan ton sampah DKI Jakarta, 57 persennya berasal dari rumah tangga. 

Jika dihubungkan dengan jumlah sampah plastik yang ditemukan di SMMA, 

maka dapat memberikan sedikit gambaran bahwa tingkat ketergantungan 

warga perkotaan pada plastik masih tinggi.  

Menurut perkiraan BPPT, kenaikan produksi sampah perkotaan 

diIndonesia meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 1993 sampai 2000, 

yakni dari 4,6 juta ton per tahun menjadi 7,3 juta ton per tahun. Terbanyak 

di Jakarta, disusul kemudian Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan 

kota-kota besar lainnya. Dengan mengikuti kecenderungan yang ada dan 

pengalaman di negara lain, para pakar dari Bank Dunia menyarankan agar 

Indonesia mengantisipasi adanya peningkatan volume sampah yang dalam 



kurun waktu 25 tahun mendatang akan meningkat sampai empat kali lipat.  

Berdasarkan laporan Bank Dunia yang dipublikasikan Metropolitan 

Environmental Improvement Program (MEIP) tahun 1995 silam, biaya 

pengolahan sampah di Indonesia 25 tahun mendatang akan meningkat dari 

500 juta dolar AS per tahun menjadi sekitar 15 miliar dolar AS atau sekitar 

30 triliun rupiah per tahun. 

Para ahli lingkungan mengatakan, plastik dibuat dari sumber alam 

yang tidak dapat digantikan, yaitu minyak, menimbulkan gas beracun kalau 

dibakar di tempat pembuangan akhit (TPA) dan menyumbang pemanasan 

global karena energi yang dipakai pada waktu memproduksinya dan panas 

pada waktu penimbunan dan pembakaran sampahnya.. Plastik tidak terurai 

di pembuangan, Plastik pecah menjadi partkel partikel kecil dan mencemari 

tanah, sungai dan laut. Sampah plastik yang dibuang kelaut meracuni biota 

laut. Menrut pemberitaan Kompas, banyak penyu di kepulauan seribu yang 

mati karena memakan plastik yang dikira ubur-ubur, makanan yang 

disukainya. 

Kondisi limbah plastik di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, 

Sampah-sampah plastik yang dibuang ke saluran air mengakibatkan 

penyumbatan dan mengakibatkan genangan air yang menjadi sarang 

pembiakan nyamuk. Wabah demam berdarah yang melanda Jakarta tahun 

2007 ini dengan korban puluhan orang meninggal, dapat dipastikan datang 

dari sini. Tanpa disadari gaya hidup dengan plastik telah memakan korban 

juwa dan secara tidak langsung mengancam kehidupan kehidupan umat 



manusia. Data departemen perindustrian dan perdagangan (depperindag) 

terungkap volume impor barang-barang plastik tahun 2003 mencapai 

108.070 ton dengan peningkatan rata-rata sekitar 11,1% pertahun dari tahun 

sebelumnya. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat semakin 

meningkatnya pengunaan produk  plastik. Jumlah ini akan terus bertambah 

akan terus terakumulasi disebabkan sifat plastic yang tidak bias membusuk, 

tidak teruai secara alami, tidak menyerap air, maupun tidak berkarat, dan 

pada akhirnya menimbulkan masalah bagi lingkungan (YBP 19886). Data 

urut-urtutan jenis plastik yang paling besar pemakaiannya yaitu: HDPE 

(high-density polyethile) yaitu 62%, kemudian disusul dengan PET 

(polyethylene terephthalate) 23%, PVC (polyvintyl chloride) 6%,LDPE 

(low-density polyethylene) 4%, PP (polypropylene) 4%, PS (polystyrene) 1% 

(the Public Bottle Institute, 2005). 

 Selain plastik, limbah lain yang sering menimbulkan masalah adalah 

ban bekas. Dieropa, setiap tahun menghasilkan ban bekas sebanyak 2,2 juta 

Ton yang 34,4% diantaranya tak bermanfaat (globaltechnoscan.com). di 

Amerika Serikat hamper 300juta ton ban mobil bekas dibuang tiap tahunnya. 

Upaya pemusnahan dengan cara pembakaran yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat ternyata menghasilkan dampak polusi yang lebih berbahaya, 

disamping asapnya yang hitam juga kandungan karet, karbon, unsur kimia 

lainnya yang berpengaruh buruk pada kesehatan manusia. (hasballah, 2003). 

 Pengelolaan sampah dengan cara mengurangi volume sampah 

populer dengan istilah 3-R yakni reduce, reuse dan recycle yakni 



pengurangan kegiatan atau proses yang menghasilkan sampah, penggunaan 

kembali barang-barang bekas pakai, serta daur ulang sampah menjadi barang 

berguna. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sudah sejak lama 

memperkenalkan istilah 4-M, merupakan singkatan dari empat hal penting 

dalam pengelolaan sampah yakni mengurangi, memanfaatkan, mendaur-

ulang, dan mengganti. 

 Selain menimbulkan masalah sampah plastic maupun karet dapat 

juga dimanfaatkan untuk kepentingn manusia. Setyawati (2003) 

menyebutkan sejak tahun 1990 dijepang dan amerika pengunaan sampah 

plastic bersama seruk kayu untuk pembuatan wood plastic composite (WPC) 

berkembang pesat. Keunggulan material WPC antara lain murah,bahan 

bakunya melimpah, fleksibel dalam proses pembuatanya, kerapatan rendah 

serta lebih bersifat biodegradable. Beberapa contoh pengunaan produk ini 

antara lain sebagai komponen interior kendaraan (mobil, kereta), perabot 

rumah tangga, maupun komponen bangunan (jendela, pintu, dinding, lantai, 

pintu). Hajar (2000) menuliskan dalam laporan penelitiannya bahwa WPC 

dari plastik PVC mempunyai kekuatan tinggi dan mampu menahan beban 

dari forklift seberat 16000 lbs. material ini terbuat dari campuran 50% massa 

PVC dan 50% massa serbuk kayu. 

 Pemanfaatan lain dari sampah plastik yang diAmerika adalah untuk 

bantalan rel kereta api. Komposit ini terdiri dari serbuk HDPE dengan 

recycle polysterene. Bahan ini mempunyai modulus elastisitas 250.000 psi 

dan pada pembebanan kereta dengan berat kotor total 500 juta ton tidak 



mengalami kerusakan ataupun adanya gejala penurunan sifat (degradation) 

ataupun keausan. (CERL, 1994). 

 Beberapa upaya pemanfaatan ban bekas telah dilakukan. Dinegara 

maju, ban bekas dimanfaatkan sebagai campuran aspal pelapis jalan setelah 

dihancurkan atau digunakan sebagai bahan bakar tambahan bagi batubara 

dipusat pembangkit listrik (Amari, 2000). Ban bekas juga dikembangkan 

sebagai bahan campuran dalam mortar (Raghavan,1998). Penambahan karet 

pada mortar akan memperkuat ketahananretak, mengurangi penyusutan 

plastis, serta meningkatkan peredaman suara (Raghavan dan Ferraris,1998). 

 Penerapan teknologi serbuk diharapkan dapat dipakai sebagai sarana 

untuk menekan jumlah sampah, khususnya sampah plastic dan ban bekas. 

Teknologi serbuk khususnya metalurgi serbuk, telah lama dikembangkan 

terutama untuk membentuk produk dengan bentuk yang rumit dan dan 

berukuran kecil menghasilkan produk dari bahan yang tidak dapat dikenai 

permesinan (seperti karbida dan keramik) teknologi ini mensyaratkan bahan 

dasarnya berbentuk serbuk dengan tahap proses : pencampuran, pengepresan 

(kompaksi). Dan sintering. 

 Parameter yang sangat menentukan dalam proses sintering 

diantaranya adalah pengontrolan suhu sintering. Morrin dan Farris (2000) 

melakukan sintering serbuk karet ban bekas dengan proses sintering tekan 

panas (hot isostated pressure sintering). Hasilnya menunjukan bahwa 

pengaruh suhu sintering terhadap sifat mekanik cukup signifikan hingga 

200°C. peningkatan suhu lebih lanjut akan tidak menghasilkan perbaikan 



sifat material yang signifikan. German (1994) menyebutkan bahwa pada 

sintering campuran antara serbuk tembaga dan timah didapatkan korelasi 

bahwa, dengan naiknya suhu sintering akan memperbaiki sifat fisik hasil 

pada batas nilai tertentu. Pada suhu 232°C, hanya akan meninggalkan sedikit 

pori,akan tetapi pada suhu diatas 600°C pori yang ditinggalkan relative 

relative lebih besar, hal ini disebabkan karena perbedaan  diffusifitas antar 

kedua bahan, sehingga akan meninggalkan pori yang lebih besar. 

Pemanfaatan plastik daur ulang dalam bidang komposit kayu di Indonesia 

masih terbatas pada tahap penelitian. Ada dua strategi dalam pembuatan 

komposit kayu dengan memanfaatkan plastik, pertama plastik dijadikan 

sebagai binder sedangkan kayu sebagai komponen utama; kedua kayu 

dijadikan bahan pengisi/filler dan plastik sebagai matriksnya. Penelitian 

mengenai pemanfaatan  plastik polipropilena daur ulang sebagai substitusi 

perekat termoset  dalam pembuatan papan partikel telah dilakukan oleh 

Febrianto dkk (2001). Produk papan partikel yang dihasilkan memiliki 

stabilitas dimensi dan kekuatan mekanis yang tinggi dibandingkan dengan 

papan partikel konvensional. Penelitian plastik daur ulang sebagai matriks 

komposit kayu plastik dilakukan Setyawati (2003) dan Sulaeman (2003) 

dengan menggunakan plastik polipropilena  daur ulang.    Dalam pembuatan 

komposit kayu plastik daur ulang, beberapa polimer termoplastik dapat 

digunakan sebagai matriks, tetapi dibatasi oleh rendahnya temperatur 

permulaan dan pemanasan dekomposisi kayu (lebih kurang 200°C). 



 Berdasarkan uraian diatas, memungkinkan untuk membuat komposit 

sangat ditentukan sifat-sifat komposit yang dihasilkan . hal ini dikarenakan 

menaikan suhu sintering belum tentu meningkatkan  sifat-sifat yang 

dihasikan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

suhu sintering terhadap sifat fisik dan mekanik komposit yang dihasilkan 

dari daur ulang plastik (khususnya HDPE dan PET) dengan karet ban bekas 

dengan variasi berbeda-beda. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Penelitian yang dilaksanakan didasarkan pada suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana pengaruh suhu sintering terhadap sifat fisik (densitas, foto 

makro dan patahan hasil pengujian) serta sifat mekanik (kekuatan 

impact, kekuatan tarik dan kekerasan) material komposit baru yang 

berupa campuran plastik yang berasal dari botol bekas minyak 

pelumas/oli (HDPE) , botol bekas minuman mineral  (PET) dan  karet 

yang berasal dari ban-ban bekas. Dengan perbandingan 70% HDPE+10% 

PET+20%Karet, 60% HDPE+10% PET+30% karet, 50% HDPE +10% 

PET+40% karet.” 

Adapun variabel suhu penelitian dengan temperatur  170°C, 180°C, 

dan 190°C masing-masing selama 20 menit yang sebelumnya telah 

dilakukan Hot Compaction  dengan pembebanan 49 kilogram selama 20 

menit. 



1.3. Pembatasan Masalah 

 Kualitas penelitian ilmiah bukan terletak pada keluasan masalah 

tetapi terletak pada kedalaman pengkajian masalah, maka masalah tersebut 

perlu dibatasi, adapun pembatasan masalah yang penulis maksud disini 

adalah: 

1. Bahan yang digunakan  

Bahan yang digunakan adalah plastik HDPE ( hasil daur ulang 

botol Oli), plastik PET (hasil daur ulang botol kemasan Air 

Minum), Karet ( hasil dari daur Ulang Ban bekas). 

2. Pencampuran Bahan 

Fraksi volume yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

perbandingan: 

        a.  70%HDPE + 10%PET + 20%Karet 

        b.  60%HDPE + 10%PET + 30%Karet 

        c.  0%HDPE + 10%PET + 40%Karet 

Proses pencampuran serbuk mengunakan blender yang 

sebelumnya dilakukan proses pengayakan 60 mesh untuk bahan 

plastik 

3. Pembuatan Spesimen 

Pembuatan spesimen dengan metode Hot Compaction selama 20 

menit dengan beban 49 kilogram dan suhu 150°C untuk 

pembentukan, penekanan dan perlakuan panas sementara 

spesimen, kemudian dilakukan metode sintering untuk 



pemanasan lanjut agar partikel-partikel menyatu sempurna. suhu 

sintering yang dilakukan adalah 170°C, 180°C dan 190°C. 

4.   Pengujian Komposit  

a. Sifat fisik yang diteliti adalah densitas, foto struktur makro 

dan hasil patahan setelah dilakukan pengujian. 

b. Sifat Mekanik yang diteliti adalah kekuatan impact, kekuatan 

tarik dan kekerasan . 

 

1.4. Maksud dan Tujuan 

 Penyusuanan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi 

persyaratan kelulusan sarjana S-1 di jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian 

tugas akhir ini adalah : 

a. Pendaur Ulangan Sampah terutama sampah Plastik dan karet 

untuk menciptakan komposit yang baru  

b. Mengetahui pengaruh suhu sintering terhadap Densitas, Foto 

struktur makro dan hasil patahan setelah pengujian. 

c. Mengetahui pengaruh suhu sintering terhadap kekuatan impak, 

kekuatan tarik, dan kekerasan. 

 

 

 

 



1.5. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Mampu memberikan pengetahuan baru tentang teknologi serbuk 

pada komposit. 

b. Dapat menjadikan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya 

khususnya dalam penerapan teknologi serbuk untuk material-

material non logam 

c. Dapat menghasilan material yang relative baru dan dapat 

diterima secara teknik dan ekonomis. 

d. Dapat mengurangi permasalahan sampah, Terutama sampah 

plastic dan karet, dengan penerapan salah satu prinsip 3R, yaitu 

recycle. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir secara garis besar adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud 

dan tujuan penelitian, manfaatan penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI  

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan Dasar teori, Teknologi Serbuk  

powder fabrication (pembentukan serbuk), Powder Tailoring, 



Pencampuran Serbuk, Fraksi Volume, kompaksi, sintering, 

Tinjauan Bahan Baku, Dasar-dasar Pengujian Komposit, serta 

Perpatahan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi Diagram alir Penelitian, bahan Penelitian, alat yang 

digunakan dalam penelitian, Langkah-langkah kerja penelitian 

yang meliputi pembuatan serbuk, Mixing campuran serbuk, proses 

pembuatan komposit dengan hot Compaction, dilanjutkan proses 

Sintering serta pengujian-pengujian yang dilakukan :meliputi 

densitas komposit, kekuatan impact, kekuatan Tarik, 

Kekerasan.dan pengamatan Foto Makro dan Perpatahan Hasil 

Pengujian 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi data hasil pengujian dan berupa :pengujian densitas, 

pengujian kekuatan Impact (charphy), pengujian Kekuatan Tarik, 

kekerasan, dan Pengamatan Foto Makro dan Perpatahan Hasil 

Pengujian  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


