
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Limbah merupakan permasalahan utama yang dihadapi setiap daerah baik di 

dunia maupun di Indonesia. Limbah sendiri dapat dibedakan dalam berbagai 

kategori, antara lain limbah cair dan limbah padat. Oli bekas merupakan salah satu 

limbah cair yang dihasilkan oleh mesin, baik mesin di industri besar maupun mesin 

di kendaraan pribadi. Saat ini belum optimalnya penggunaan limbah oli untuk 

diolah kembali oleh masyarakat, industri, maupun pemerintah, sehingga 

penggunaan limbah oli tersebut tidak memiliki nilai ekonomis. Seperti halnya oli 

bekas, penggunaannya saat ini hanya untuk pelumasan elemen-elemen permesinan 

yang berputar seperti rantai kendaraan motor, melapisi kayu seperti pagar rumah 

agar tahan lama, dan sebagainya. Sampah plastik sendiri dapat bertahan hingga 

bertahun-tahun sehingga dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan 

sekitar. Plastik sendiri dikonsumsi sekitar 100 juta ton per tahun di seluruh dunia. 

Pemakaian plastik yang masih baru maupun sampah plastik bekas haruslah menurut 

persyaratan yang berlaku agar tidak berbahaya terhadap kesehatan dan lingkungan 

sekitar. 

 Sampah plastik yang tadinya hanya sebagai barang buangan dan banyak 

menimbulkan penyakit serta mencemari lingkungan sekitar, sebenarnya dapat 

dimanfaatkan kembali menjadi berbagai macam bahan konstruksi ringan yang 

sangat bermanfaat dalam kehidupan. Selain dapat dimanfaatkan dari segi teknis, 

bahan olahan dari sampah plastik juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. 

Limbah berupa sampah plastik sangat mudah kita jumpai di sekitar kita dan 

ketersediaannya sangat melimpah. Banyak konsumen yang memilih Paving Block 

dibandingkan perkerasan lain seperti dak beton maupun aspal, karena konstruksi 

perkerasan dengan menggunakan Paving Block yang ramah lingkungan dimana 

Paving Block sangat baik dalam membantu konservasi tanah di sekitarnya, 

pelaksanaannya yang lebih cepat, mudah dalam pemasangan dan pemeliharaan, 

memiliki berbagai macam bentuk yang dapat menambah nilai estetika, dan 

harganya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Penggunaan semen secara 



 

 

 

berlebihan dapat menyebabkan polusi dan bahan dasar pembuat semen itu sendiri 

semakin berkurang, ditambah lagi proses produksinya yang tidak ramah 

lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk mengurangi penggunaan 

semen. Solusi yang diambil yaitu menggunakan limbah plastik sebagai bahan 

pembuat Paving Block. Disamping untuk mengurangi limbah plastik yang 

membutuhkan waktu lama untuk terurai dengan tanah, sifat dari plastik yang mudah 

meleleh namun apabila sudah dingin atau berada pada suhu normal dapat menjadi 

sangat keras dan cocok digunakan sebagai bahan pembuat Paving Block. (Kartika, 

2019) 

Proses pencampuran merupakan suatu proses yang sangat penting dan sering 

dijumpai pada sebuah industri. Pada proses pencampuran sebagian besar produk 

dihasilkan bahan baku dapat diolah dan dicampurkan dengan bahan – bahan 

lainnya. Mesin yang biasanya digunakan unuk proses pencampuran ini disebut 

mixer. Bila dilihat dari fungsinya sendiri, mixer dapat digolongkan sebagai mesin 

pengolah. Mesin pengolah merupakan mesin yang digunakan untuk 

menyelenggarakan proses pengolahan. 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin modern pada masa sekarang, 

terutama pada proses pengadukan cat yang dapat mempermudah proses pada 

pengadukan, sehingga manusia sangat dimudahkan dengan adanya berbagai 

peralatan yang diciptakan dan dapat di operasikan serta digunakan secara otomatis. 

Pekerjan yang dulu dikerjakan secara manual oleh tenaga manusia, sekarang 

cenderung sudah dilakukan oleh sistem peralatan yang serba otomatis. 

Mixer atau pengadukaan merupakan suatu proses aktivitas operasi 

pencampuran dua zat atau lebih agar di peroleh hasil campuran yang bersifat 

homogen. 

Prinsip dari pencampuran suatu bahan banyak diturunkan dari prinsip 

mekanika fluida dan perpindahan bahan. Pencampuran terjadi bila gerakan atau 

perpindahan bahan yang akan dicampur baik secara horizontal ataupun vertical. 

Prinsip pencampuran ini didasarkan pada peningkatan, pengacakan dan distribusi - 

distribusi atau lebih suatu komponen yang mempunya sifat yang berbeda.  

  



 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dengan melihat latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dihadapi sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang mesin mixer yang mampu mencampur limbah plastik 

dan oli untuk bahan baku paving block kapasitas 30 per proses? 

2. Bagaimana merancang kebutuhan panas yang berbahan bakar oli bekas 

sebagai elemen pemanas untuk mesin mixer limbah plastik dan oli ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar penelitian Dapat Tepat Sasaran dan masalah yang akan di teliti tidak 

meluas, maka batasan masalah penelitian mesin ini meliputi sebagai berikut : 

1. Bahan rangka yang digunakan ialah baja ST 37 

2. Merancang mesin mixer limbah plastik dan oli dengan kapasitas 30 kg per 

proses 

3. Pengaduk yang digunakan ialah pengaduk jenis dayung (Paddle) berdaun tiga 

4. Bahan baku yang akan diaduk ialah limbah oli bekas kendaraan dan limbah 

cacahan botol plastik jenis Termoplastik PET. 

5. Temperatur pemanas yang dikehendaki berkisar 70 - 1300 C. 

6. Bahan bakar yang digunakan ialah limbah oli bekas 

1.4 Tujuan 

 Adapun penelitian dan perancangangan mesin ini adalah : 

Merancang mesin mixer limbah plastik dan oli menggunakan burner yang 

berbahan bakar oli bekas untuk bahan baku paving block kapasitas 30 kg per proses 

1.5 Manfaat 

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat dari perancangan mesin mixer ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat memperoleh ilmu serta pengetahuan tentang perancangan 

mesin mixer limbah plastic dan oli untuk bahan baku paving block. 

2. Bagi Akademik 



 

 

 

 Penelitian ini dapat digunakan kembali sebagai referensi untukpenelitian 

lebih lanjut oleh mahasiswa, khususnya jurusan Teknik Mesin Universitas 

Muria Kudus. 

3. Bagi Masyarakat 

 Manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum adalah sebagai produk mesin 

mixer limbah untuk pembuatan paving block, Sehingga bisa digunakan  untuk 

usaha bersekala UMKM. 

 


