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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan di bidang konstruksi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal 

ini tidak lepas dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang semakin 

maju, seperti jembatan dengan bentang yang panjang, gedung bertingkat tinggi dan fasilitas 

lainnya. Beton merupakan salah satu pilihan sebagai bahan dasar struktur dalam konstruksi 

bangunan. 

Pada umumnya beton tersusun dari semen, agregat halus, agregat kasar dan air. Namun 

seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan penyusun beton juga 

ikut berubah. Salah satu contohnya adalah dengan dimasukkannya bahan tambah ataupun 

bahan pengganti dalam beton. 

Pemanfaatan limbah plastik untuk campuran beton merupakan salah satu langkah untuk 

mengurangi permasalahan limbah plastik yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Limbah 

plastik merupakan limbah yang sangat sulit terurai, hal ini seringkali menimbulkan pencemaran 

lingkungan. Limbah plastik tersebut mempunyai berat yang ringan dan tidak mudah berubah 

bentuk. 

Seperti kita ketahui Sampah plastik merupakan masalah bagi banyak negara di dunia 

termasuk Indonesia yang memiliki permasalahan kompleks dalam hal sampah. Khususnya 

pada barang bekas seperti kursi plastik yang tidak terpakai, hal ini menambah beban bagi 

pemerintah dalam mendaur ulang sampah plastik. Melangkah dari permasalahan inilah 
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dilakukan pengujian mengenai pemanfaatan limbah sampah botol plastik yang biasa 

digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mengganti penggunaan air di dalam pembuatan 

beton. Alternatif yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengganti air dengan 

bahan organik plastik ke dalam campuran beton. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan dengan mengurangi penggunaan air dan digantikan dengan plastik 

bekas. 

Dalam penelitian ini digunakan limbah plastik Polypropylene (PP). Tertera logo daur ulang 

dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP. Ciri-cirinya adalah botol transparan yang tidak 

jernih atau berawan. Polypropylene lebih kuIat dan ringan dengan daya tembus uap yang 

rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup 

mengkilap. Jenis PP ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama tempat makanan dan 

minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan yang terpenting botol minum 

untuk bayi. Plastik PP dapat diolah kembali menjadi garpu, sapu, nampan, dan lain-lain. 

Pozlipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang 

baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap (Winarno dan Jenie, 

1983, dikutip oleh Trisunaryanti, 2018).  

Dengan adanya penelitian “Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Jenis PP 

(Polypropylene) Sebagai Bahan Pengikat Terhadap Kuat Tekan Beton Ringan” 

diharapkan mampu berpengaruh terhadap  penggunaan bahan plastik sebagai pengganti air 

terhadap kuat tekan beton serta mencari proporsi campuran bahan plastik yang optimum, 

sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengganti air pada produksi beton pada skala 

laboratorium. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh kuat tekan beton yang dihasilkan dari limbah plastik jenis PP 

sebagai bahan pengikat pada beton ringan ? 

2. Bagaimana perbandingan kuat tekan yang dihasilkan dari beton normal dan beton 

yang dihasilkan dari limbah plastik jenis PP sebagai bahan pengikat pada beton ringan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kuat tekan beton yang dihasilkan dari limbah plastik jenis 

PP sebagai bahan pengikat pada beton ringan. 

2. Untuk mengetahui perbandingan kuat tekan yang dihasilkan dari beton normal dan 

beton yang dihasilkan dari limbah plastik jenis PP sebagai bahan pengikat pada beton 

ringan. 

1.4. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu diberi  batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Pengujian dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Universitas 

Khairun Ternate 

2. Semen yang digunakan adalah semen portland tipe I 

3. Agregat yang digunakan adalah agregat kasar yang berasal dari Kecamatan Oba dan 

agregat halus yang didapat dari Kelurahan Togafo, Kecamatan Ternate Barat. 
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4. Menggunakan limbah plastik jenis Polypropylene (PP) yang dilelehkan sebagai bahan 

pengikat. 

5. Pengujian kuat tekan beton benda uji kubus dengan ukuran sisinya 15 x 15 x 15 cm 

6. Mutu beton yang direncanakan yaitu sebesar 25 MPa 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi mahasiswa 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penggunaan ilmu teknik sipil 

secara nyata dibidang kontruksi bangunan 

b. Meningkatkan dan memperluas daya penalaran mahasiswa dalam memecahkan 

masalah secara ilmiah. 

2. Bagi ilmu pengetahuan 

a. Mengetahui variasi campuran limbah plastik sebagai bahan pengikat dalam 

pembuatan beton yang baik 

b. Memanfaatkan limbah plastik untuk mengurangi pencemaran lingkungan 

3. Bagi masyarakat 

Pemanfaatan bagi masyarakat yaitu limbah plastik yang berlimpah dapat digunakan 

sebagai bahan campuran beton sebagai pengganti air sehingga biaya yang dibutuhkan lebih 

sedikit. Selain itu, masyarakat sadar akan manfaat limbah plastik yang sebelumnya dianggap 

sebagai sampah dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Penambahan Limbah 

Plastik Jenis PP (Polypropylene) Sebagai Bahan Pengikat Terhadap Kuat Tekan Beton 

Ringan” berisi tiga bab antara lain: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup materi serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini di uraikan berbagai pustaka yang terkait menjadi bahan referensi dalam 

penulisan, baik yang akan digunakan maupun yang bersifat pengetahuan dan gambaran 

umum mengenai penelitian ini. Dan bab ini membahas dasar-dasar teori yang digunakan dan 

akan menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini di uraikan mengenai metodologi penelitian meliputi kerangka penulisan 

yang berisi langkah penelitian, bahan penelitian dan cara penelitian, peralatan penelitian, 

waktu penelitian serta gambaran diagram alir penelitian. 

 

 

 

 


