
 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sampah plastik di Indonesia mencapai  9,52 ton per tahun. Berdasarkan 

data Jambeck (2015), menyebutkan bahwa  Indonesia berada di peringkat 

kedua dunia penghasil sampah  plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 

juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Menurut Riset 

Greeneration, organisasi nonpemerintah yang 10 tahun mengikuti isu sampah, 

satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. 

Di alam, kantong plastik yang tak terurai menjadi ancaman kehidupan dan 

ekosistem (Kompas, 23 Januari 2016).  

Plastik menjadi bahan yang paling populer di dunia. Penggunaannya 

meningkat 20 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Meskipun permintaan terus 

meningkat, berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), hanya 5% 

dari plastik didaur ulang dengan efektif, sementara 40% berakhir di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dan sisanya berakhir di ekosistem seperti 

lautan. Pengelolaan sampah jika tidak mulai dilakukan sejak sekarang, maka 

diprediksi tahun 2050 di lautan akan lebih banyak jumlah limbah plastik 

daripada ikan yang hidup di dalamnya. (http://www.tribunnews.com  Rabu, 25 

April 2018). 

Teknologi yang berkaitan dengan alat pengolah limbah plastik juga 

telah dikemukakan sebagaimana pada paten Indonesia Nomer P00201803077 

tanggal 26 April 2018 dengan judul Reaktor Pengolah Sampah Plastik 

Menjadi Bahan Bakar Alternatif dengan Menggunakan Energi Panas  

Matahari mengungkapkan bahwa alat ini memanfaatkan energi mtahari yang 

dipusat kan dan difokuskan menggunakan reflektor kedalam dinding luar 

reaktor sehingga menghsilkan panas sebagai sumber energo pirolisis pada 

reaktor, akan tetapi alat ini masih memiliki kekurangan yaitu sinar matahari
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http://www.tribunnews.com/tag/world-economic-forum-wef
http://www.tribunnews.com/
http://www.tribunnews.com/


 
 

2 
 

sangat lama untuk mencapi suhu yang digunakan untuk proses 

pirolisi, suhu tidak dapat diatur dan hanya bisa di opersikan pada musim 

panas.  

Pada paten JP2002212569A tanggal 15 Januari 2001 yang berjudul 

Pyrolisis Furnace of waste plastic diungkapkan penyediaan tungku pirolisis 

limbah plastik yang digunakan untuk memproduksi minyak mengginakan 

metode pirolisis, masih memiliki beberapa kelemahan antara lain masih 

terdapat sisa pembakaran pada tungku yang dapat menurunka performa 

mesin. 

Proses pirolisis adalah Teknik pembakaran sampah atau limbah 

plastik tanpa oksigen yang dilakukan pada suhu 800°C - 1000°C. Pirolisis 

dapat dikatakan sebagai pengolah limbah ramah lingkungan karena hasil 

akhirnya CO2 dan H2O. Polyethylene membentuk senyawa hidrokarbon cair 

dan senyawa rantai panjang (parafin, oliefinf). Struktur kimia yang dimiliki 

senyawa hidrokarbin cair kemungkinan diolah untuk bahan bakar BBM 

karena senyawa hidrokarbon cair hasil pemanasanya hampir sama denagn 

hidrokarbon dalam miyak mentah (Miller,2005). 

Pengolahan sampah plastik dengan proses pirolisis mengkonversi 

sampah plastik mejadi bahan petrokimia dasar yang dapat digunakan menjadi 

bahan baku hidrokarbon atau bahan bakar. Proses pirolisi digunakan untuk 

mengkonvensi limbah plastik mejadi suatu produk telah dilakukan pada suhu 

rendah sampai suhu tingg, 250 C sampai 1400 C, 500 C sampai 2500 C dan 

3000 C sampai 550o C dilakukan oleh Ademiluyi and Adebayo (2007). 

Teknologi pirolisis dengan memanaskan plastik Higt Density Polyethylene 

(HDPE) pada suhu 4200 C sampai 4400 C tanpa adanya oksigen telah 

dilakukan oleh Shamar (2014). Penelitian dalam mengolah limbah plastik 

telah dibuktikan oleh Stepen J. Miller (2005) dalam jurnal penelitiannya 

American Chemical Society. Pada Penelitian itu miller memanaskan plastic 

Polyetylene menggunakan metode pirolisi. 

Perlu adanya alat pengolah limbah plastik yang tepat dan tidak 

membahayakan lingkungan. Alat Pyrolysis Reactor Plastic Portable 
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merupakan salah satu solusi untuk pengolah limbah pasltik. Alat ini terdiri 

dari beberapa komponen yang saling berkaitan berkaitan.        

Keunggulan alat ini adalah ramah lingkunagan, pengoprasian alatnya 

sangat mudah dan hasilnya terdapat dua produk yaitu 1. Hasil proses pirolisis 

berupa minyak mentah 2. Sisa ampas pembakaran berupa bahan bakar padat 

yang dapat diolah menjadi briket. Pada laporan ini penyusun  akan membahas 

tentang proses manufaktur Flange pada alat pengolah limbah plastik. 

Flange merupakan sambungan baut dimana dua buah pipa, tabung, 

fitting, atau valve dapat dihubungkan secara bersama-sama. Fungsi flange 

sangat penting untuk semua komponen atau instalasi yang menggunkan pipe, 

seperti sitem air tawar, air laut, bahan bakar dan sebagainya. Flange tersedia 

dalam berbagai bentuk, tekanan, ranting dan ukuran untuk memenuhi  

persyaratan desain. Flange dalam alat pengolah limbah pastik ini bertype Flat 

Face adalah flange yang memiliki permukaan sentuh, ke flange lainnya  yang 

berbentuk datar atau flat.  

Falnge pada alat pengolah limbah plastik ini memiliki memiliki 

beberapa komponen flange antara lain flange untuk tabung raktor 

terberjumlah 2 buah dan flange untuk kondensor yang terbagi menjadi 3 

bagian yang berjumlah 8 buah. Flange pada alat pengolah limbah palstik ini 

digunakan untuk menggabungkan tungku reaktor agar terhindar dari 

kebocoran uap saat proses pirolisis dan bagian kondensor. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diindentifikasi beberapa 

masalah adalah : 

1. Limbah plastik sangat banyak sehingga memerlukan alat pengolah limbah 

plastik yang tepat. 

2. Belum ada alat pirolisi yang pengolah limbah plastik yang dapat diatur 

suhu pembakarannya. 

3. Belum ada alat pirolisi pengolah limbah palstik dengan cara 

mencampurkan limbah oli bekas sebagai campuran untuk pelarutnya. 
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4. Bagaimana desain dan manufaktur alat pirolisi. 

5. Bagaimana desain Flange yang tepat. 

6. Belum ada desain proses manufaktur flange pada alat pengolah limbah 

plastik. 

7. Bagaimana proses pembubutan flange alat Pyrolysis Reactor Plastic 

Portable. 

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penyususun  membatasi 

masalah pada pembahasan “proses manufaktur flange pada alat pengolah 

limbah plastik”. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahn dalam manufaktur flange adalah : 

1. Bagaimana membuat  flange yang tepat pada alat Pyrolysis Reactor Plastic 

Portable ? 

2. Bagaimana menyusun standar opersional prosedur untuk membuat flange 

pada alat Pyrolysis Reactor Plastic Portable ? 

3. Bagaimana kinerja flange alat Pyrolysis Reactor Plastic Portable ? 

 

E. Tujuan 

Berdasarkan dengan permasalah yang dihadapi, maka tujuan dari proses 

manufaktur flange adalah : 

1. Membuat flange pada alat Pyrolysis Reaktor Plastic Portable. 

2. Mengetahui standar prosedur proses pembuatan flange pada alat Pyrolysis 

Reactor Plastic Portable. 

3. Mengetahui kinerja flange pada alat Pyrolysis Racktor Plastic Portable. 
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F. Manfaat 

Adapun manfaat yang didapatkan dari proses manufaktur flange pada 

alat pengolah limbah plastik adalah : 

1. Bagi Penulis 

a. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Proyek Akhir yang wajib 

ditempuh guna memperoleh gelar Ahli Madya di Jurusan Pendidikan 

Teknik Mesin UNY. 

b. Sebagai penerapan dari teori dan praktik yang telah di pelajari selama 

masa kuliah. 

c. Dapat menambah pengetahuan tentang perencanaan alat yang utuh. 

d. Melatih untuk bekerja dalam tim. 

 

2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

a. Dapat direalisasikan menjadi program pengabdian pada masyarakat 

dalam bentuk pembuatan karya teknologi tepat guna bagi industri 

kecil dan menengah. 

b. Menambah pembendaharan macam – macam inovasi dan modifikasi 

mesin. 

c. Dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan khusunya aplikasi teori pada lapangan nyata. 

 

3. Bagi Masyarakat 

a. Diharapkan adanya mesin ini dapat membantu masyarakat dalam 

proses pengolahan limbah plastik agar berguna. 

b. Membangun kerjasama dibidang pendidikan antara mahasiswa dan 

masnyarakat, sehingga terjalin hubungan yang baik. 

 

 


