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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan masalah yang sangat kompleks di daerah 

perkotaan. Oleh karena itu pembuangan dan pengolahan sampah perlu 

diatur oleh pemerintah agar masyarakat lebih disiplin dalam pembuangan 

dan pengolahan sampah pada tempatnya, sehingga menciptakan 

lingkungan yang sehat dan bersih. 

Sampah plastik di Indonesia mencapai berjuta-juta ton per tahun. 

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 
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setiap mile persegi samudera, bahkan kedalaman sampah plastik di 

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

Indonesia menghasilkan sampah 0,5kg 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 terbaik 

untuk mengurangi sampah yaitu 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 menemukan formula yang tepat untuk  

mempercepat proses penguraian plastik agar bisa kembali ke alam,” 

Selain itu sampah juga banyak dihasilkan dari keperluan atau 

kebutuhan rumah tangga. Limbah dari plastik tersebut merupakan  

masalah sangat serius, apalagi kalau sampah tersebut becampur aduk, 

karena plastik merupakan bahan yang tidak dapat terurai oleh bakteri. 

HDPE (High-Density Polyethylene) adalah salah satu tipe dan 

jenis plastik yang biasa dipakai pada botol susu yang berwarna putih, 

wadah makanan, galon air minum, botol diterjen, botol lotion, kursi lipat, 

dan lain-lain. Plastik  jenis HDPE merupakan salah satu bahan plastik 

yang aman untuk digunakan manusia, karena memiliki kemampuan untuk 

mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan 

makanan atau minuman yang dikemasnya dan plastik HDPE juga memiliki 
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sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram serta tahan terhadap suhu 

tinggi. Untuk jenis plastik HDPE (High-Density Polyethylene)umumnya 

pada bagian bawah kemasan botol plastik tertera logo daur ulang dengan 

angka 2 ditengahnya, serta tulisan HDPE dibawah segitiga. 

Dari uraian diatas kami peneliti ingin memanfaatkan plastik yang 

berjenis HDPE dan semen Holcim kedalam komposit. Pada penelitian kali 

ini kami peneliti akan mencampur plastik HDPE dan Semen Holcim lalu 

kami lakukan pemanasan oven. Semen merupakan bahan perekat bila 

dicampurkan dengan air mampu mengikat bahan-bahan padat seperti 

pasir dan batu karena terjadinya reaksi kimia pada semen tersebut. Serta 

mudah diperolehnya jenis semen Holcim di masyarakat umum maupun 

industri kecil, hal tersebut yang menjadi pertimbangan peneliti 

menggunakan jenis semen ini sebagai salah satu bahan dalam penelitian. 

Untuk meningkatkan fungsi guna limbah plastik jenis HDPE yang pada 

umumnya hanya dimanfaatkan sebagai bahan daur ulang dalam 

penelitian ini limbah tersebut akan diubah menjadi material teknik, maka 

perlu diteliti serta dikembangkan sebagai bahan komposit yang sesuai 

dengan sifat fisis dan mekanisnya, sehingga menjadi sebuah bahan 

komposit yang baru. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya yaitu 

bagaimana pengaruh variasi fraksi volume pada komposit platik HDPE 

dan semen dengan proses pemanasan oven terhadap kekuatan tekan dan 

serapan air pada spesimen tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan limbah plastik HDPE, dan semen holcim sebagai 

bahan komposit. 

2. Mengetahui nilai kuat tekan pada komposit dengan pengikat plastik 

HDPE  terhadap variasi fraksi volume plastik HDPE dan semen. 

3. Mengetahui persentase serapan air material komposit dengan 

pengikat plastik HDPE. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diberikan agar penelitian ini tetap pada 

pembahasan dan terarah dalam hal menganalisis datasebagai berikut: 

1. Pemanfaatan limbah berupa plastik High Density Polyethylene 

(HDPE) sebagai pengikat pada material komposit. 

2. Dalam pencampuran bahan pembuatan material komposit 

diasumsikan homogen dengan bahan plastik HDPE sebagai 

pengikat, dan semen sebagai penguat. 
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3. Plastik High Density Polyethylene didapat dari CV. Vanilla Plastik 

Sukoharjo dengan mesh 10. 

4. Jenis semen yang dipakai menggunakan semen dengan merk 

Holcim. 

5. Pengujian yang dilakukan adalah uji kuat tekan dan serapan air. 

6. Tidak dilakukan peninjauan secara mendalam terhadap akibat 

beban geser dalam benda uji dan reaksi kimia yang terjadi pada 

pencampuran bahan-bahan komposit tidak dibahas. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini baik untuk penulis, masyarakat luas dan 

dunia pendidikan antara lain yaitu: 

1. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama 

penggunaan komposit plastik High Density Polyethylene (HDPE), 

dan semen Holcim. 

2. Memberikan referensi teknik komposit dengan material plastik High 

Density Polyethylene (HDPE), dan semen Holcim. 

3. Memberikan pengetahuan tentang kuat tekan serta kemampuan 

serapan air pada komposit plastic HDPE, dan semen Holcim 

dengan pengaruh variasi fraksi volume plastik HDPE dan semen 

dengan perlakuan pemanasan oven. 

4. Memperluas wawasan terhadap ilmu pengetahuan pada bidang 

komposit. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penulisan, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini peneliti menerangkan tentang pengertian komposit, 

plastik, serta teori-teori yang berhubungan dan mendukung 

masalah yang diambil. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti akan menerangkan hal-hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan penelitian yaitu tempat 

penelitian, diagram alir pelaksanaan pengujian, bahan penelitian, 

peralatan yang digunakan, proses pembuatan spesimen, alat 

pengujian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti akan menerangkan hasil penelitian dan 

pembahasan dari data-data yang diperoleh setelah pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menyampaikan tentang kesimpulan 

yang berhubungan dengan penelitian yang disusun, serta 

memberikan saran-saran yang bermanfaat 
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DAFTAR PUSTAKA 

Membuat referensi yang dipergunakan peneliti dalam pembuatan 

laporan Tugas Akhir. 

LAMPIRAN 

 Berisikan perlengkapan laporan penelitian. 


