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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kemajuan pembangunan membawa banyak dampak termasuk dampak yang 

negatif terhadap lingkungan. Oleh sebab itu menyebabkan pencemaran lingkungan 

yang bertambah parah, salah satunya dikarenakan oleh limbah atau sisa plastik yang 

mencapai sekitar 2.000.000 ton per tahun atau 5.500 ton per hari di Indonesia dan 

selain itu limbah plastik impor yang masuk ke Indonesia mecapai sekitar 3000 ton 

perbulan. Kenyataannya limbah plastik memerlukan waktu 200 sampai 1.000 tahun 

untuk bisa terurai. Dan dari jumlah limbah plastik yang bisa diolah hanya sekitar 4 

% - 10 % saja dan sisanya menumpuk di tempat penampungan atau pembuangan 

sampah. Bila sampah ini tidak diperhatikan maka dapat membahayakan bagi 

manusia yang bisa menyebabkan penyakit kanker, liver dan hipertensi. (Sinar 

Harapan, Selasa, 2 Maret 2010). 

Pemanfaatan limbah plastik untuk campuran beton ringan ini merupakan 

salah satu langkah untuk mengurangi permasalahan limbah plastik yang hingga saat 

ini belum bisa teratasi. Limbah plastik adalah limbah yang sulit untuk terurai, hal 

ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah plastik tersebut memiliki 

berat yang ringan dan tidak mudah untuk berubah bentuk. 

Dalam penelitian kali ini limbah plastik yang digunakan adalah limbah 

plastik Low Density Polyethylene (LDPE). Low Density Polyethylene (LDPE) 

adalah plastik yang berasal dari minyak bumi yang memiliki rumus molekul (-CH2-

CH2-)n dan mudah dibentuk atau dicetak saat suhu yang panas. Plastik jenis seperti 

ini merupakan yang keras, kuat dan tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lain, 

kemungkinan merupakan plastik yang tinggi mutunya. (anonym, 2007). 

Salah satu penelitian yang pernah dilakukan tentang pemanfaatan limbah 

plastik yaitu penelitian dengan cara menambah serat (fiber) tali plastik 

(polyakrilonitril strerene) dalam campuran pembuatan beton yang dilakukan oleh 

mahasiswa S2 Teknik Sipil Kontruksi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS 
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Master Theses Teknik Strukrur S2) dan selain itu juga dilakukan penelitian limbah 

plastik yang dijadikan polimer semen oleh Prof. Ir. H Djuanda Suraatmadja 

Kanigara (Ragam Pustaka Bendera Nusantara – Djuanda.mht). 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh berat jenis beton ringan pada campuran beton busa 

dan limbah plastik ? 

2. Bagaimana pengaruh limbah plastik pada campuran beton busa terhadap 

porositas beton ? 

3. Bagaimana pengaruh limbah plastik pada campuran beton busa terhadap 

tingkat penyerapan air ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh limbah plastik pada campuran beton busa 

terhadap nilai berat jenis. 

2. Untuk mengetahui pengaruh limbah plastik pada campuran beton busa 

terhadap porositas beton. 

3. Untuk mengetahui pengaruh limbah plastik pada campuran beton busa 

terhadap tingkat penyerapan air. 

1.4  Batasan Masalah 

1. Limbah Plastik yang digunakan berbentuk butiran plastik. 

2. Pengujian penelitian hanya dilakukan terhadap berat jenis, porositas beton 

dan tingkat penyerapan air. 

3. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Beton Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

4. Reaksi kimia yang terjadi pada pembuatan campuran beton dan 

pengerasan beton tidak dibahas. 

5. Unsur Kimia dalam plastik tidak dibahas. 

6. Biaya operasional penelitian tidak dibahas. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memperoleh ilmu pengetahuan tentang bahan bangunan. 

2. Mengetahui bahan tambah dalam campuran beton ringan. 
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3. Memanfaatkan limbah plastik yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dan 

terbuang. 

 


