
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Indonesia berada diperingkat dua penghasil sampah plastik setelah cina. Setiap tahunnya 

Indonesia mampu menyumbang sampah hingga 187,2 juta ton. Dan komsumsi plastik dari 

tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga limbah plastik yang dihasilkan akan terus 

meningkat seiring kebutuhan masyarakat bahkan khususnya di wilayah kota Ternate sering 

ditemukan limbah plastik yang bertaburan dijalan raya.Limbah plastik merupakan sesuatu 

yang membahayakan lingkungan karna tidak dapat terurai jika ditimbun di tanah. Selain 

mencemari lingkungan akan dapat mengakibatkan banjir jika dibuang di sungai. Karena plastik 

bukan dari senyawa biologis, maka memiliki sifat sulit terdegradasi (non-biodegradable). 

Dibutuhkan 100 hingga 500 tahun agar plastik dapat terdekomposisi (terurai) dengan 

sempurna. Selain memiliki dampak negatif ternyata limbah plastik juga memiliki manfaat positif 

karna seiring berkembangnya teknologi dan inovasi baru limbah plastik sering digunakan 

sebagai bahan campuran beton atau material tambahan pada beton dengan cara didaur ulang 

sehingga dapat berguna pada dunia konstruksi. 

Semua konstruksi bangunan pastinya memiliki elemen penyusun contohnya seperti beton 

yang sering kita jumpai sebagai elemen konstruksi bangunan yang sangat penting dan sangat 

luas penggunaannya baik yang struktural  maupun non struktural.  beton memiliki banyak 

fungsi dan juga merupakan peran penting dalam menjaga kestabilan dan kekuatan bangunan 



 
 

 
 

tersebut. ada  banyak jenis beton yang dapat kita jumpai seperti beton tulangan, beton 

precast, beton polimer dan masih banyak lainnya. 

Beton jika ditambahkan Limbah plastik sebagai salah satu material pada campuran beton 

pastinya akan berpengaruh pada berat beton itu sendiri karena plastik memiliki berat lebih 

rendah dibandingkan material beton pada umumnya seperti batu pecah. Dan beton yang 

memiliki berat yang berkisar dari 400 – 1900 kg/m³ termasuk dalam kategori beton ringan (SNI 

03-2847-2002). Beton ringan biasanya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi resiko 

bencana alam seperti gempa karna memiliki berat yang lebih kecil sehingga resiko runtuh pun 

lebih kecil. 

Henry Miller (2009), meneliti tentang penambahan limbah plastik sebagai bahan penganti 

bahan baku yang selama ini harus diperoleh melalui proses penambangan (mining) dan 

menciptakan produk yang lebih baik. Henry miller menggunakan bentuk butiran limbah plastik 

sebagai campuran beton seperti plastik biasa, limbah plastik dapat dicampur tanpa efek 

merugikan, pemanasan pengabungan tidak diperlukan. 

Supratikno (2019), meneliti tentang pengantian limbah plastik dengan agregat kasar (batu 

pecah),dengan komposisi agregat olahan limbah plastik sebesar 0%, 25%, 50%, 75% dan 

100% Hasil pengujian sifat beton menunjukan kuat tekan maksimal adalah 12,21 MPa dan 

mengalami penurunan kuat tekan 63,81% pada penambahan 100% olahan limbah plastik. 

Hal inilah yang membuat inisiatif bagaimana jika limbah tersebut dimanfaatkan sebagai 

sesuatu yang bermanfaat dalam dunia proyek. Pola pemikiran kami diwujudkan ke suatu 

penelitian tentang bahan dasar beton. Penelitian diarahkan untuk bagaimana membuat limbah 

plastik, seperti bekas kursi plastik, perabotan plastik, mainan, maupun bahan bekas 



 
 

 
 

berbahanplastik lainnyayang dapat dijadikan agregat kasar atau batu pecah 

buatan. Dan Berdasarkan referensi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dalam 

penelitian ini dibuat beton dengan menggunakan komposisi limbah plastik yang sedikit 

berbeda sehingga dapat diperoleh beton dengan sifat mekanik yang lebih baik. 

1.2. Rumusan Masalah 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah dengan penambahan limbah plastik pada campuran beton SCC dapat 

berpengaruh pada kuat tekan beton? 

2. Bagaimana nilai optimum dari beton SCC yang telah disubsitusi dengan limbah 

plastik? 

1.3. Tujuan Penulisan 

1. Dapat mengetahui pengaruh penambahan limbah plastik pada campuran beton 

SCC. 

2. Dapat menentukan nilai optimum dari beton SCC yang telah disubsitusi dengan 

limbah plastik. 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Semen yang digunakan yaitu jenis semen Portland tipe 1. 

2. Agregat yang digunakan adalah agregat kasar yang diambil di kelurahan oba, 

Sofifi. Dan agreagat halus dari kelurahan tabanga, kecamatan kota Ternate Barat. 

3. Pengujian kuat tekan beton dengan benda uji kubus berdiamter 15x15x15 cm untuk 

variasi beton SCC maupun beton normal. 



 
 

 
 

4. Menggunakan bahan tambah jenis Superplasticizer. 

5. Menggunakan bahan plastik jenis Highdensity polyethylene (HDPE) yang 

dilelehkan sebagai bahan subsitusi agregat kasar. 

6. Mutu beton yang direncanakan 25 MPa. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan 

penulisanbatasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB II TiNJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan teori beton dan limbah 

plastik maupun bahan tambah yang digunakan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan, 

Dan juga meliputi lokasi dan waktu penelitian serta jenis penelitian maupun tahapan 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan data-data hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan dan juga 

Saran-saran yang diperlukan dari pembaca untuk penyempurnaan penelitian. 


