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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bahan dasar pembentuk beton terdiri dari semen, agregat halus, agregat 

kasar, air dan bahan tambahan lainnya. Agregat memiliki peranan penting dalam 

pembentukan beton karena agregat menyumbang volume beton 60-80 % dan 

semen sebagai pembentuk pasta diperlukan untuk mengikat agregat.  

Agregat yang dipergunakan dalam pembentukan beton terdiri dari agregat 

halus dan kasar, dan umumnya agregat agregat ini didapat dari alam. Dengan 

semakin maraknya pembangunan maka permintaan agregat alam ini akan semakin 

banyak. Sebagai bahan agregat, limbah buangan industri juga dapat dimanfaatkan 

sebagai alternatif. Teknologi beton memungkinkan penggunaan limbah sebagai 

bahan dasar pembentuk beton sehingga penggunaan bahan alam dapat dibatasi 

dan penggunaan limbah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. 

Dalam kehidupan sehari-hari sampah menjadi masalah yang kompleks dan 

susah ditanggulangi, di sisi lain sampah merupakan sumber tumbuh bibit penyakit 

dan baunya yang tidak sedap membuat ketidak nyamanan untuk kita semua. 

Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 

tahun yang silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 milyar kantong plastik 

digunakan penduduk dunia dalam satu tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong 

plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak per tahun, 

dan 14 juta pohon ditebang. 
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Konsumsi berlebih terhadap plastikpun mengakibatkan jumlah sampah 

plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki 

sifat sulit terdegradasi (non-biodegradable). Plastik diperkirakan membutuhkan 

waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi (terurai) dengan 

sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah air, laut, bahkan udara.  

(http://alamendah.wordpress.com/2009/07/23/dampak-plastik-terhadap-

lingkungan/) 

Dari hal ini kita dapat memperdaya gunakan sampah menjadi hal yang 

berguna, disini peneliti menggunakan limbah rumah tangga sebagai agregat 

karena bahan tersebut mudah diperoleh dan selama ini belum termanfaatkan 

secara optimal. 

Dalam penelitian ini akan digunakan agregat ringan buatan berasal dari 

limbah botol plastik kosmetik yang mempunyai logo HDPE. Polietilena 

berdensitas tinggi (High density polyethylene, HDPE) adalah polietilena 

termoplastik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Polyethylene 

tidak larut dalam pelarut apapun pada suhu kamar. Polimer ini juga tahan terhadap 

asam dan basa tetapi dapat dirusak oleh asam nitrat pekat. HDPE dapat didaur 

ulang, dan memiliki nomor 2 pada simbol daur ulang. HDPE juga lebih keras dan 

bisa bertahan pada temperatur tinggi (120 
o
C). high density memiliki sifat bahan 

yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi (Harper, 1975). 

Polyethylene jenis HDPE ini dapat juga dijumpai pada botol shampoo, botol 

detergent, pelumas kendaraan bermotor, kantong pupuk, kantong makanan, pipa 

gas. 

http://alamendah.wordpress.com/2009/07/23/dampak-plastik-terhadap-lingkungan/
http://alamendah.wordpress.com/2009/07/23/dampak-plastik-terhadap-lingkungan/
http://id.wikipedia.org/wiki/Polietilena
http://id.wikipedia.org/wiki/Termoplastik
http://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang
http://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang
http://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Simbol_daur_ulang&action=edit&redlink=1
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Dengan sifat karekteristik plastik HDPE tersebut memungkinkan untuk 

mengkaji penggunaan polimer termoplastik untuk dijadikan bahan baku pengganti 

material bangunan. Dengan demikian juga dapat menurunkan penumpukan 

sampah yang terjadi pada saat sekarang ini. Pemanfaatan limbah plastik ini 

dilakukan dengan membuat bahan pengganti agregat kasar sebagai bahan pengisi 

beton. 

Plastik HDPE memiliki berat jenis 0.941-0.965 sehingga agregat kasar 

yang dihasilkan akan jauh labih ringan dari pada agregat kasar dari bahan alami 

yang sering digunakan. Ringannya agregat yang dihasilkan akan sangat 

berpengaruh pada beton yang akan di hasilkan dan kebutuhan sebagai beton 

ringan akan terpenuhi.  

Beton ringan mempunyai berat jenis sekitar 1700kg/m
3
. Berkurangnya 

berat sendiri beton sangat besar pengaruhnya dalam perencanaan bangunan 

gedung bertingkat. Beton ringan menggunakan agregat ringan dengan porositas 

yang tinggi sehingga mempunyai berat jenis yang rendah.  

Penggunaan beton ringan juga dapat mengurangi berat bangunan yang 

direncanakan dan berdampak pada pondasi yang direncanakan. Ringannya bobot 

bangunan yang direncanakan juga mengurangi dampak yang akan di alami jika 

terjadi gempa. Hal ini terjadi karena besarnya gaya gempa yang diterima suatu 

bangunan tergantung dari besarnya percepatan gempa dan berat total dari 

bangunan itu sendiri. Semakin berat suatu bangunan maka semakin besar pula 

gaya gempa yang akan terjadi pada bangunan tersebut. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 

1. Berapa kuat tekan beton ringan dengan agregat limbah plastik jenis HDPE 

terhadap pemakaian suhu pada beberapa kondisi lingkungan ? 

2.  Berapa penyerapan dan porositas beton ringan beragregat limbah plastik? 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Limbah plastik yang digunakan adalah dari limbah botol plastik jenis 

HDPE sebagai pengganti agregat kasar alami. 

2. Pengujian yang dilakukan adalah kuat tekan beton terhadap penyesuaian 

suhu lingkungan, penyerapan dan .porositas 

3. Tidak membahas biaya operasional. 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada uraian masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan 

utama dari penelitian secara umum adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh penggunaan limbah botol plastik kosmetik jenis HDPE sebagai 

alternatif pengganti agregat kasar terhadap sifat mekanis beton ringan. 

  Adapun tujuan khusus yang akan dicapai antara lain: 

1. Mengetahui karekteristik beton ringan beragregat limbah plastik jenis 

HDPE 

2. Mengetahui pengaruh lingkungan panas pada beton ringan beragregat 

limbah plastik jenis HDPE 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan perilaku mekanis 

beton ramah lingkungan yang menggunakan limbah botol plastik jenis HDPE 

sebagai pengganti agregat kasar . 

Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu 

jenis beton baru yang ramah lingkungan, karena: 

a. Memanfaatkan material sisa (buangan) sehingga mengurangi limbah yang 

mencemari lingkungan, dan 

b. Memakai beton yang non struktural sehingga dapat menghasilkan bangunan 

ringan yang lebih mampu menahan beban gempa. 

 


