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1.1. Latar Belakang 

Data INAplas (Asosiasi Industri Olefin Dan Plastik Indonesia) 

menyebutkan bahwa produksi PE (polyethylene) sebagai bahan baku pembuatan 

HDPE (high density polyethylene) ditahun 2004 adalah sebesar 680.000 ton 

sedangkan permintaan sebesar 751.000 ton (Kompas, 2005). Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut Indonesia harus mengimpor PE dari luar negeri. Jumlah ini 

diperkirakan terus bertambah mengingat semakin meningkatnya penggunaan 

produk dari plastik. Karsa, (1997) menuliskan bahwa penggunaan plastik sebagai 

kemasan mencapai 15,5 persen disamping kaca, logam, kertas dan lain-lain. 

Sedangkan penggunaan plastik itu sendiri, jenis plastik HDPE menduduki urutan 

kedua dibawah LDPE yaitu sebesar 20,9%. The Public Bottle Institute, (2005) 

mengemukakan bahwa pemakaian jenis plastik paling besar adalah HDPE (High-

density polyethylene) yaitu 62%, kemudian disusul dengan PET (Polyethylene 

terephthalate) 23%, PVC (Polyvinyl chloride) 6%, LDPE (Low-density 

polyethylene) 4%, PP (Polypropylene) 4%, PS (Polystyrene) 1%. 

 Penggunaan HDPE sangat luas antara lain sebagai kemasan makanan, 

minuman dan bahan kimia seperti oli, deterjen, alkali, alkohol, bahkan asam.  

Selain sebagai kemasan dapat pula digunakan untuk sistem perpipaan bahan kimia 

dan geothermal. Konsekuensi penggunaan HDPE yang begitu luas, adalah 

peningkatan limbah plastik HDPE pun tak terelakkan dan jumlah ini akan terus 

terakumulasi karena sifat plastik yang tidak membusuk, tidak terurai secara alami, 

tidak menyerap air, tidak berkarat, dan pada akhirnya menimbulkan masalah bagi 

lingkungan. Di Indonesia, peningkatan jumlah sampah tersebut sering kali tidak 

diimbangi dengan penanganan yang baik untuk mengurangi jumlah sampah 
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plastik. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan anjuran untuk mengurangi 

jumlah sampah, terutama untuk sampah yang tidak dapat terurai secara alami 

seperti plastik, yaitu dengan cara 3R: Reduce (mengurangi jumlah pemakaian), 

Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang barang bekas jadi 

barang layak pakai).  

Dibandingkan dengan jenis polyethylene yang lain seperti LDPE (low 

density polyethylene) sifat HDPE memiliki sifat sangat tahan terhadap kimia, 

lebih keras, lebih kuat dan sedikit berat. HDPE mudah dibersihkan, mudah untuk 

dimesin dan dicor. Di Eropa, 23 % HDPE didaur ulang secara mekanik, ini 

menunjukan bahwa HDPE tergolong mudah untuk diolah secara mekanik. Namun 

demikian HDPE memiliki sifat kurang tahan terhadap UV, dengan menambahkan 

stabilisator berupa carbon black, bensofenon atau ester asam salisil maka dapat 

meningkatkan ketahanannya termasuk terhadap perubahan cuaca (Surdia, 2000). 

Selain plastik, jenis limbah lain yang sering menimbulkan masalah adalah 

ban bekas. Di Eropa, setiap tahunnya dihasilkan ban bekas sebanyak 2,2 juta ton,         

dimana 34,4% diantaranya tak termanfaatkan (globaltechnoscan.com). Di 

Amerika Serikat  hampir 300 juta ban 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, dan unsur kimia lainnya yang 

berpengaruh buruk pada kesehatan manusia. Beberapa upaya pemanfaatan ban 

bekas telah dilakukan. Di negara maju, ban bekas dimanfaatkan sebagai campuran 

aspal pelapis jalan setelah dihancurkan atau digunakan sebagai bahan bakar 

tambahan bagi batubara di pusat pembangkit listrik (Amari et.al, 2000). Ban 

bekas juga dikembangkan sebagai bahan campuran dalam mortar (Raghavan et.al,

1998).  

Penggunaan plastik daur ulang dalam pembuatan kembali produk-produk 

plastik telah berkembang pesat karena hampir seluruh jenis plastik (80%) dapat 

didaur ulang. Proses daur ulang plastik harus ditambahkan zat aditif untuk 

memperbaiki kualitas plastik. Plastik juga digunakan sebagai matrik dalam 

komposit, sedangkan karet lebih cocok digunakan sebagai bahan pengisi (filler) 

untuk menghasilkan material baru dengan sifat-sifat tertentu yang lebih baik dari 
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bahan dasar plastik murni. Permasalahan yang muncul adalah bahwa plastik 

merupakan bahan termoplastik sedangkan karet merupakan bahan termoseting. 

Kedua bahan tersebut memiliki sifat yang berbeda jika dikenai penambahan suhu. 

Bahan termoplastik akan mengalami pelunakan dan pelelehan jika dikenai 

penambahan suhu, sedangkan bahan termoseting tidak akan mengalami pelunakan 

dan pelelehan jika dikenai penambahan suhu. Penerapan teknologi serbuk 

diharapkan dapat dipakai sebagai sarana untuk memadukan dua jenis bahan 

polimer ini menjadi material komposit alternatif. Salah satu parameter penting 

dalam teknologi serbuk adalah suhu sintering, suhu sintering akan sangat 

berpengaruh terhadap sifat fisik dan mekanik material hasil sintering. Maka 

peneliti merasa perlu untuk meneliti karakteristik pengaruh suhu sintering 

terhadap sifat fisik dan mekanik komposit HDPE-karet ban bekas. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Parameter utama yang sangat menentukan sifat-sifat material hasil 

teknologi serbuk adalah suhu dan waktu sintering. Dalam penelitian ini akan diuji 

bagaimana pengaruh variasi suhu sintering terhadap sifat-sifat fisik dan mekanik 

komposit limbah plastik-ban bekas (plasik-karet).  

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Sifat fisik yang diteliti adalah densitas dan shrinkage.  

2. Sifat mekanik yang diteliti adalah kekuatan impak dan kekuatan lentur. 

3. Serbuk HDPE yang digunakan berukuran -80 mesh. 

4. Komposisi campuran serbuk HDPE - karet adalah 60% : 40% volume. 

5. Tekanan kompaksi (compaction) adalah 100 Mpa. 

6. Variasi suhu sintering adalah 140, 150, 160 dan 170 oC dengan waktu 

penahanan 10 menit.  

 

1.4.     Tujuan Penelitian 
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Mengetahui karakteristik pengaruh suhu sintering terhadap sifat fisik yang 

meliputi densitas dan shrinkage dan sifat mekanik yang meliputi kekuatan lentur 

dan kekuatan impak pada komposit plastik-karet. 

 

1.5.     Manfaat Penelitian 

 Disamping untuk mengurangi volume sampah, penelitian ini diharapkan 

dapat menghasilkan material komposit alternatif yang dapat diterima secara teknik 

dan ekonomis.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

a. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

b. Bab II Dasar Teori, berisi tinjauan pustaka dan teori tentang teknologi 

serbuk, serta pengetahuan tentang bahan polimer (plastik, HDPE, 

karet) dan hipotesa penelitian.  

c. Bab III Metode Penelitian, berisi bahan yang diteliti, mesin dan alat 

yang digunakan dalam penelitian, tempat penelitian, serta pelaksanaan 

penelitian yang meliputi pembuatan serbuk, pemilihan ukuran serbuk, 

pencampuran serbuk, pembuatan spesimen, pengujian (densitas,   

penyusutan, kekerasan, kekuatan lentur), pengamatan struktur melalui 

foto makro dan SEM. 

d. Bab IV Data dan Analisa, berisi data hasil pengujian dan analisa 

berupa pengujian penyusutan material (shrinkage), pengujian densitas 

material, pengujian kekerasan, pengujian kekuatan lentur, hasil foto 

makro dan foto SEM untuk mengetahui ikatan antara plastik dan karet. 

e. Bab V Penutup, berisi kesimpulan penelitian dan saran. 
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