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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini beton sering kita jumpai sebagai elemen konstruksi bangunan 

yang sangat penting dan sangat luas penggunaanya. Pemakaian beton sudah 

populer, pada perkembangannya beton dicampuri dengan beberapa bahan 

tambahan baik berupa bahan kimia maupun non kimia diantaranya, Abu Ampas 

Tebu (AAT), Abu Sekam Padi, styrofam dan polimer. Polimer sebagai bahan 

tambah dalam pembuatan beton merupakan suatu zat kimia yang terdiri dari 

molekul-molekul yang besar dengan karbon dan hydrogen seabagai molekul 

utamanya.(mujiarto, 2005). Bahan polimer dapat diperoleh dari limbah plastik 

yang di daur ulang, penggunaan bahan tersebut sekaligus bertujuan memanfaatkan 

limbah plastik, di samping mencari alternatif pengganti pasir.  

Limbah plastik yang mencapai sekitar 1.600.000 ton per tahun atau 4.400 ton 

per hari di Indonesia, dan selain itu sampah plastik impor yang masuk ke 

indonesia mencapai sekitar 3000 ton per bulannya. Faktanya sampah plastik 

membutuhkan waktu 200 hingga 1.000 tahun untuk dapat terurai. Dan dari total 

limbah plastik yang dapat diolah hanya sekitar 4 - 10 % saja dan sisanya 

menggunung ditempat  penampungan  sampah.  Jika  sampah  tidak  diperhatikan  

dapat membahayakan  bagi  manusia  yang  mengakibatkan  penyakit  liver,  

kanker  dan hipertensi. (Sinar Harapan, Rabu, 12 September 2001) 

Plastik merupakan salah satu jenis sampah organik yang mana tidak semua 

dari material jenis ini dapat didaur ulang. Limbah plastik sangat bermanfaat dalam 

pembuatan elemen konstruksi beton dan pada sisi lain dapat mengatasi 

menumpuknya limbah plastik yang ada. Penggunaan limbah plastik sebagai 

pengganti bahan baku beton, dapat di ketahui bahwa limbah plastik dapat 

digunakan sebagai bahan alternatif campuran beton tanpa efek yang merugikan. 

(henry miller, 2009).  

Dalam penelitian ini digunakan jenis plastik Low Density Polyethylene 

(LDPE). Low Density Polyethylene (LDPE) adalah plastik yang terbuat dari 
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minyak bumi dengan rumus molekul (-CH2-CH2-)n dan sangat mudah di bentuk 

ketika panas. Plastik jenis ini merupakan resin yang keras, kuat dan tidak mudah 

bereaksi dengan zat kimia lain. (anonym,2013). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa nilai densitas (kerapatan beton) yang di hasilkan limbah plastik

sebagai bahan penggati sebagian pasir pada beton busa?

2. Berapa nilai maksimum kuat tekan yang di hasilkan limbah plastik sebagai

bahan pengganti sebagian pasir pada beton busa?

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai densitas dari limbah plastik sebagai bahan

pengganti sebagian pasir terhadap beton busa.

2. Untuk mengetahui nilai kuat tekan dari limbah plastik sebagai bahan

tambah pengganti sebagian pasir terhadap beton busa.

1.4 Batasan Masalah 

1. Limbah plastik yang di pakai berbentuk butiran.

2. Pengujian benda uji hanya uji densitas (kerapatan beton), dan kuat tekan.

3. Pengujian dilaksanakan di laboratorium beton Universitas Muhammadiyah

Malang.

4. Reaksi kimia yang terjadi pada saat pencampuran bahan dan pengerasan

pada  beton busa tidak dibahas.

5. Unsur kimia dalam plastik tidak dibahas.

6. Biaya operasional pembuatan beton busa tidak dibahas.

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaaat bagi para pelaku 

jasa konstruksi dan masyarakat pada umumnya. Manfaat itu antara lain : 

1. Memperoleh ilmu pengetahuan tentang bahan bangunan.
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2. Mengetahui limbah plastik sebagai bahan pengganti sebagian pasir pada 

pembuatan beton busa. 

3. Memanfaatkan limbah plastik yang sebelumnya dibuang dan tidak 

termanfaatkan. 

4. Beton busa sebagai alternatif bahan bangunan yang dapat digunakan untuk 

konstruksi dinding. 

 


