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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan plastik dan barang-barang berbahan dasar plastik semakin 

meningkat seiring berkembangnya teknologi, industri dan juga jumlah 

populasi penduduk. Di Indonesia, kebutuhan plastik terus meningkat hingga 

mengalami kenaikan rata-rata 200 ton per tahun. Akibat dari peningkatan 

penggunaan plastik ini adalah bertambah pula sampah plastik. Berdasarkan 

asumsi  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), setiap hari penduduk 

Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah  per orang atau secara total sebanyak 

189 ribu ton sampah/hari. Dari jumlah tersebut  15% berupa sampah plastik 

atau sejumlah 28,4 ribu ton sampah plastik/hari (Fahlevi, 2012).  

Plastik mempunyai keunggulan dibanding material yang lain 

diantaranya  kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah 

diberi warna, mudah dibentuk, serta isolator panas dan listrik yang baik. Akan 

tetapi  plastik yang sudah menjadi sampah akan berdampak negatif terhadap 

lingkungan karena tidak dapat terurai dengan cepat dan dapat menurunkan 

kesuburan tanah. Sampah plastik yang dibuang sembarangan juga dapat 

menyumbat saluran drainase, selokan dan sungai sehingga bisa menyebabkan 

banjir. Sampah plastik yang dibakar bisa mengeluarkan zat-zat yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia.  

Penanganan sampah plastik yang populer selama ini adalah dengan 3R ( 

Reuse, Reduce, Recycle).  Reuse adalah memakai berulang kali barang-barang 

yang terbuat dari plastik. Reduce adalah mengurangi pembelian atau 

penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik, terutama barang-barang 

yang sekali pakai. Recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang terbuat 

dari plastik. Daur ulang dilakukan dengan mengolah kembali barang-barang 

yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses 

fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya sehingga diperoleh produk yang 

dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan lagi. 
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Metode penanganan sampah tersebut di atas mempunyai kelemahan. 

Kelemahan dari reuse adalah barang-barang tertentu yang terbuat dari plastik, 

seperti kantong plastik, kalau dipakai berkali-kali lama kelamaan akan tidak 

layak pakai. Selain itu beberapa jenis plastik tidak baik bagi kesehatan tubuh 

apabila dipakai berkali-kali. Kelemahan dari reduce adalah harus tersedianya 

barang pengganti plastik yang lebih murah dan lebih praktis. Sedangkan 

kelemahan dari recycle adalah bahwa plastik yang sudah didaur ulang untuk 

dijadikan barang plastik lagi akan semakin menurun kualitasnya.   

Daur ulang (recycle) sampah plastik dapat dibedakan menjadi empat 

cara yaitu daur ulang primer, daur ulang sekunder, daur ulang tersier dan daur 

ulang quarter. Daur ulang primer adalah daur ulang limbah plastik menjadi 

produk yang memiliki kualitas yang hampir setara dengan produk aslinya. 

Daur ulang cara ini dapat dilakukan pada sampah plastik yang bersih, tidak 

terkontaminasi dengan material lain dan terdiri dari satu jenis plastik saja. 

Daur ulang sekunder adalah daur ulang yang menghasilkan produk yang 

sejenis dengan produk aslinya tetapi dengan kualitas di bawahnya. Daur ulang 

tersier adalah daur ulang sampah plastik menjadi bahan kimia atau menjadi 

bahan bakar. Daur ulang quarter adalah proses untuk mendapatkan energi 

yang terkandung di dalam sampah plastik (Kumar, dkk., 2011).  

Penanganan sampah plastik yang saat ini banyak diteliti dan 

dikembangkan adalah mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar 

minyak. Salah satu metode pengolahan sampah yang dapat digunakan untuk 

mereduksi sampah adalah metode pirolisis. 

Tujuan dari pennelitian ini untuk memanfaatkan limbah plastik jenis 

PP, PS, PET untuk dijadikan bahan bakar minyak dengan variasi suhu 150
0
C, 

200
0
C, 250

0
C menggunakan mesin pirolisis. 

1.2 Perumusan Masalah 

a. Limbah plastik menjadi polusi bagi manusia dan lingkungan? 

b. Berapa presentase volume limbah plastik menjadi bahan bakar minyak? 

c. Jenis plastik apa dan pada temperatur berapa yang paling baik menjadi 

bahan bakar rminyak? 
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1.3 Batasan Masalah 

a.  Menggunakan bahan baku sampah plastik jenis Polypropene (PP), 

Polystyrene (PS), dan Polyethylene Therepthalate (PET). 

b.  Menggunakan temperatur reaktor 150
0
C, 200

0
C, 250

0
C. 

c.  Menggunakan mesin pirolisis kapasitas reaktor 500gram, Pembakaran 

dengan kompor high pressure blower 2”,  kondensor sitsem spiral 

1.4 Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh perubahan temperatur reaktor terhadap 

bahan bakar minyak. 

1.5 Manfaat 

a. Sebagai pembelajaran mahasiswa khususnya teknik mesin konsentrasi 

konversi energi. 

b. Menghasilkan solusi pengembangan energi terbarukan untuk masa 

depan. 

c. Untuk memproses sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. 

  


