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1. Latar Belakang 

Jumlah limbah plastik yang terus meningkat tiap tahunnya dan kebutuhan untuk 

pembuangan limbah ini masih menimbulkan keprihatinan di seluruh dunia yang dikaitkan 

dengan permasalahan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Berbagai kebijakan 

pemerintah telah diluncurkan untuk menekan jumlah sampah plastik di Indonesia, 

diantaranya adalah penerapan biaya Rp. 200,- per lembar kantong plastik yang digunakan 

saat berbelanja di supermarket. Kebijakan ini dinilai kurang efektif karena tidak diikuti 

dengan edukasi yang masif tentang pentingnya penanganan sampah plastik ke seluruh 

masyarakat. Kepedulian terhadap masalah sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan 

belum terpatri untuk semua masyarakat Indonesia. Selain itu, target yang disasar 

kebijakan cukai terhadap penggunaan kantong plastik sempit yaitu hanya masyarakat 

dengan tingkat ekonomi menengah dan atas yang berbelanja di supermarket. Sedangkan 

60-70% transaksi jual beli masih terjadi di pasar tradisional (Wiganda, 2019) dimana 

kebijakan ini tidak bisa dilaksanakan. Di samping itu, plastik yang digunakan masyatakat 

tidak hanya berasal dari kantong plastik, melainkan memiliki banyak varian lainnya 

misalnya kemasan makanan, sedotan, botol air minum, dll. Oleh karena itu dibutuhkan 

metode pengurangan jumlah sampah plastik yang lebih tepat sasaran yaitu recycle 

sampah plastik menjadi bahan bakar cair dengan proses pirolisis. 

Pirolisis plastik menawarkan pemecahan timbunan sampah plastik dan 

memberikan alternatif solusi untuk krisis bahan bakar fosil nantinya. Sampah plastik 

dapat dikonversi menjadi bahan bakar cair karena plastik berasal dari turunan minyak 

bumi seperti nafta, senyawa olefin dan aromatik sehingga dapat didaur ulang menjadi 

hidrokarbon sebagai bahan bakar cair. Sampah plastik yang cukup banyak jumlahnya 

dilingkungan antara lain plastik jenis Polystirene (PS) misalnya kotak CD, gelas plastik, 

atau tempat makanan dari Styrofoam, dan tempat makan plastik transparan; Low Density 

Polyethylene (LDPE) misalnya kantong kresek, plastik pembungkus daging beku, dan 

berbagai macam plastik tipis lainnya; dan Polypropylene (PP) misalnya cup plastik, tutup 

botol dari plastik, mainan anak, dan kemasan margarine (Surono, 2013).  

Penelitian terkait daur ulang sampah plastik menjadi bahan bakar cair masih terus 

dikembangkan. Surono (2013) melaporkan pirolisis campuran plastik Polyethylene (PE) 

dan PP menghasilkan hidrokarbon mirip solar dengan rantai karbon C12-C17. Pada 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti, pirolisis plastik campuran PP dan 

LDPE dengan berbagai komposisi, dan diperoleh bahan bakar dengan sifat fisik mirip 

bensin, sedangkan komposisinya mirip solar. Nilai kalor tertinggi pada rasio PP:LDPE 

(75:25)% yaitu 46,966 MJ/Kg, densitas dan viskositas berturut-turut 0,702 gr/mL dan 

0,52 mm2/s (Heriyanti, et al, 2019).  

Selain menghasilkan bahan bakar cair, pirolisis plastik juga menghasilkan residu 

padatan. Residu ini jika dibuang langsung ke lingkungan dapat mencemari lingkungan. 

Residu pirolisis masih memiliki sifat kristalinitas dan kekuatan mekanik yang cukup 

besar, sehingga dapat dimanfaatkan untuk tambahan pada pembuatan paving block. 
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Selain itu struktur yang tidak berposi akan menurunkan daya serap air pada paving block 

yang dihasilkan (Hambali et al, 2013). Penambahan serat plastik pada pembuatan paving 

block meningkatkan nilai kuat tekan seesar 41, 83% dibandingkan paving block biasa 

(Amran, 2015). Paving block yang dibuat dari residu pirolisis PP:LDPE (40:60)% dengan 

tambahan 30% plastik LDPE memiliki kuat tekan maksimum 10,11 MPa (Heriyanti, et 

al, 2019). 

Paving block umumnya terdiri dari campuran semen, pasir, dan air. Penggunaan 

semen secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satu material 

yang dapat digunakan sebagai bahan pengganti semen adalah abu kerak boiler industri 

kelapa sawit. Hal ini dikarenakan kandunga utama abu kerak boiler industri kelapa sawit 

terdiri dari silica (Si), Aluminium (Al), dan besi (Fe) (Rahman dan Fathurrahman, 2017), 

mirip dengan kandungan semen. Tokade (2018) melaporkan bahwa paving block dengan 

komposisi oprimal 30% abu kerak boiler menghasilkan kuat tekan 15,19 MPa dan daya 

serap air 7,57%. 

Dari studi pustaka yang telah dilakukan, pirolisis plastik dengan campuran plastik 

jenis PS, LDPE, dan PP serta penggunaan residu padat proses pirolisis menjadi paving 

block dengan tambahan abu kerak boiler sebagai pengganti semen belum banyak 

dipelajari. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperlajari pengaruh komposisi 

campuran plastik jenis PP, LDPE, dan PP sebagai bahan baku pirolisis menjadi bahan 

bakar cair, dan memperlajari komposisi residu padat pirolisis dan abu kerak boiler untuk 

pembuatan paving block.  

 

2. Metodologi Penelitian 

Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu sampah plastik jenis PS (Styrofoam), LDPE 

(kemasan makanan), PP (cup minuman), karbon aktif komersial, semen, pasir, dan abu 

kerak boiler industri kelapa sawit yang diperoleh dari PT. Hutan Alam Lestari Desa Kubu 

Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi.  

 Pada penelitian ini alat yang digunakan adalah seperangkat alat gelas (Merek 

Pyrex iwaki), neraca analitik, reactor pirolisis, magnetic cetakan paving block, sendok 

semen, panic, X-Ray Fluorescence (XRF), Scanning Electro Microscopy Energy 

Dispersive X-Ray (SEM-EDX).  

Tahap penelitian terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah preparasi sampel yaitu 

analisis awal abu kerak boiler, dan semen. Tahap kedua yaitu pirolisis campuran plastik 

PS, LDPE, dan PP menjadi bahan bakar cair. Tahap ketiga yaitu pembuatan paving block 

dari residu padat pirolisis plastik dan abu kerak boiler industri kelapa sawit. Tahap 

terakhir yaitu analisis bahan bakar cair hasil pirolisis dan uji kualitas paving block. 

Karakterisasi abu kerak boiler industri kelapa sawit dan semen 

Pengujian karakteristik meliputi: uji kandungan kimia, analisis ayakan 150 mesh, 

dan berat jenis. Dengan demikian abu kerak boiler harus memiliki syarat mutu yang 

hampir sama dengan semen. Abu kerak boiler kelapa sawit dikarakterisasi dengan 

menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) untuk menganalisa komposisi material.  

SEM-EDX (Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-Ray) digunakan 

untuk mengamati morfologi dari permukaan sampel agregat halus residu pirolisis dan 

analisa pembentukan ikatan serta untuk melihat unsur yang terkandung dalam paving 

block. 
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Pirolisis Sampah Plastik 

Plastik jenis Poly Stirene (PS) styrofoam, sampah plastik jenis Low Density 

Polyethylene (LDPE) pembungkus makanan, Polypropylene (PP) minuman cup 

dikumpulkan dari sampah pembuangan di warung makan, kantin dan lain-lain, dicuci 

dengan air sabun, kemudian dikeringkan. Plastik kering dipotong kecil-kecil agar mudah 

dimasukkan ke dalam reaktor.  

Proses thermal cracking sampah plastik dilakukan menurut prosedur Zainuri 

(2014), sampah plastik jenis yang telah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam reaktor 

sebanyak 4 Kg dengan variasi rasio PS 100%, (PS:LDPE:PP) 50%:25%:25%, 

25%:50%:25%, 25%:25%:50%, 33%:33%:33%. Selanjutnya dipanaskan dengan 

menggunakan bahan bakar gas LPG 12 kg pada rentang suhu 60-200oC selama 2-4 jam. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, 4 kg sampah plastik akan diperoleh bahan bakar cair 

± 3 L. 

Adsorpsi Bahan Bakar Cair Hasil Pirolisis dengan Karbon Aktif  

Bahan bakar cair hasil pirolisis masih berwarna coklat gelap dan mengandung 

kotoran, untuk itu dilakukan adropsi menggunakan karbon aktif. Sebanyak 250 mL 

minyak hasil pirolisis dengan absorben sebanyak 1% (2,5 gram) dimasukkan dalam 

erlenmeyer 250 mL. Campuran diaduk menggunakan stirer selama 20 menit, pada suhu 

30oC. Setelah itu, diendapkan selama 2-3 jam. Selanjutnya minyak plastik disaring untuk 

memisahkan sisa adsorben. Minyak yang diperoleh dianalisa senyawa kimia dengan 

menggunakan GC-MS, nilai kalor dengan kalorimeter bomb, densitas dengan 

piknometer, dan viskositas dengan viscometer oswald. 

Pembuatan Paving Block Dari Residu Pirolisis Sampah Plastik 

Pembuatan paving block dilakukan menurut prosedur Amran (2015), abu kerak 

boiler dikeringkan dan diayak, abu kerak yang digunakan adalah abu kerak yang lolos 

ayakan 5 mm. Komposisi abu kerak boiler sebagai pengganti semen yang digunakan 

sebanyak rasio 100, 80, 60, 40, 20% dari berat semen (Bahan I). 

Residu pirolisis sampah plastik PS/LDPE/PP dicampur dengan lelehan plastik 

LDPE dengan rasio 70:30 (Bahan II). Kemudian bahan I dan bahan II dicampur dengan 

rasio 1:1. Setelah semua bahan tercampur lalu diaduk hingga homogen. Campuran bahan 

tersebut dimasukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya diberi pelumas agar tidak 

lengket kemudian cetakan yang berisi paving block tersebut direndam ke dalam air 

hingga paving block mengeras. Setelah paving block jadi siap untuk diuji tekan dan diuji 

daya serapnya. 

Penentuan Viskositas Minyak Plastik 

Viskositas minyak plastik dapat dilakukan dengan menggunakan viscometer 

ostwald. Viscometer Oswald untuk mengukur sampel yang encer atau kurang kental. 

Pada penilitian ini viskositas diukur hanya pada kondisi suhu kamar (30°C). 

Penetapannya dilakukan dengan jalan mengukur waktu yang diperlukan untuk 

mengalirkan cairan dalam pipa kapiler dari a ke b. Sejumlah cairan yang akan diukur 

viskositasnya dimasukkan kedalam viskometer. Cairan kemudian diisap degan bola 

penghisap sampai diatas tanda a. Cairan dibiarkan mengalir ke bawah dan waktu yang 

diperlukan dari a ke b dicatat menggunakan stopwatch. 

Penentuan Densitas Minyak Plastik 

Piknometer dibersihkan dan ditimbang untuk diketahui berat kosongnya. 

Piknometer kemudian diisi dengan minyak pirolisis, pengisian dilakukan sampai sampel 
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dalam piknometer meluap dan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Setelah ditutup, 

piknometer direndam dalam waterbath yang bersuhu 15℃ selama beberapa menit 
kemudian diangkat dan dikeringkan lalu ditimbang berat piknometer dan isinya. 

Pengukuran densitas minyak dilakukan menggunakan piknometer. Kemudian dihitung 

dengan persamaan berikut (Apriyantono et al., 1989). 

Pengujian Kuat Tekan Paving Block 

Uji kuat tekan dilakukan untuk mengetahui besarnya beban persatuan luas yang 

menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu yang 

dihasilkan oleh alat Compression Testing Machine. 

Tekan Paving Block 

Menurut prosedur Amran (2015), Dilakukan dengan menggunakan alat 

Compression Testing Machine dengan memberikan beban secara bertahap sampai benda 

uji hancur.  

Pengujian Daya Serap Air 

Pengujian penyerapan air, dapat diperhitungkan dari nilai berat kondisi jenuh 

dengan berat kondisi kering. Berat kondisi jenuh diperoleh dari perendaman paving block 

utuh dalam air selama 24 jam dan menimbang dalam keadaan jenuh. Setelah itu 

dikeringkan dalam oven selama 24 jam dengan suhu 110oC dan ditimbang dalam keadaan 

kering. Uji penyerapan air dapat dihitung dari berat kondisi jenuh dikurangi dengan berat 

kering, kemudian dibagi berat kering paving block, dan dikalikan 100% sehingga 

diperoleh prosentase penyerapan air pada paving block. 

Menurut prosedur Hambali et al (2013), dilakukan dengan merendam  paving 

block dalam air dengan rentan waktu 4 hari, 8 hari dan 12 hari.   

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pirolisis Limbah Plastik 
Hasil pirolisis yang diperoleh dari masing-masing rasio didapatkan bahan bakar cair 

dan padatan berupa residu. Tetapi tidak dengan plastik jenis Poly Stirene (PS), plastik jenis 

ini menghasilkan banyak bahan bakar cair dan sedikit menghasilkan residu dalam bentuk 

cairan, hal ini dikarenakan plastik jenis Poly Stirene (PS) memiliki softening point rendah 

yaitu 90˚C sehingga pada saat suhu tinggi plastik Poly Stirene (PS) mudah mencair dan 

terkondensasi menjadi bahan bakar cair.  Jumlah total bahan bakar cair yang diperoleh oleh 

masing-masing rasio campuran plastik menurun dengan pengurangan plastik didalam reaktor. 

Gambar  hubungan waktu terhadap volume bahan bakar cair yang dihasilkan dari campuran 

sampah plastik. 

 
Gambar 1. Hubungan waktu terhadap volume bahan bakar cair yang dihasilkan dari  

campuran sampah plastik 

Gambar 1 menjelaskan bahwa semakin lama waktu pirolisis, semakin banyak bahan 

bakar cair yang dihasilkan. Namun, aliran bahan bakar cair mengalami penurunan dalam 
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90 menit. Ini karena sampel yang terbakar mulai habis dan meninggalkan senyawa 

membutuhkan suhu lebih tinggi dari 200℃ untuk diuraikan. tidak adanya bahan bakar 
cair dihasilkan lagi yang menunjukkan bahwa seluruh plastik dalam reaktor telah meleleh 

dan menghasilkan bahan bakar cair. volume total bahan bakar cair yang dihasilkan 

sebanyak PS:LDPE:PP (100:0:0)= 2.680 mL, PS:LDPE:PP (50:25:25)= 2.518 mL, 

PS:LDPE:PP (25:50:25)= 1.462 mL, PS:LDPE:PP (25:25:50)= 2.045 mL, dan 

PS:LDPE:PP (33:33:33)= 1.743 mL dengan waktu selama 120 menit. 

 

Pengaruh Jenis Plastik pada Produk Minyak Hasil Pirolisis 

Gambar 2 menunjukkan limbah plastik PS dengan rasio 100% menunjukkan 

konversi maksimum bahan baku menjadi minyak cair sebesar (67%) bersama dengan gas 

(13,55%) dan residu (19,45%) dibandingkan dengan jenis limbah plastik lainnya. Ciliz et 

al. (2004) juga melaporkan hasil yang serupa bahwa PS menghasilkan fraksi maksimum 

minyak cair dibandingkan dengan jenis plastik LDPE dan PP. Menurut Siddiqui dan 

Redhwi (2009), degradasi maksimum PS ini disebabkan oleh strukturnya yang sederhana 

dibandingkan dengan jenis plastik lainnya. Selain itu, proses degradasi termal PS 

meliputi empat langkah utama yaitu inisiasi, transfer, dekomposisi, dan terminasi 

(Faravelli et al., 2001).  

 
Gambar 2. Pengaruh Jenis Limbah Plastik terhadap jumlah minyak Hasil Pirolisis 

Plastik campuran PS:LDPE:PP (25:50:25) menghasilkan minyak cair paling sedikit 

yaitu (36,55%) bersama dengan gas (14%) dan residu (49,45%). Campuran residu dari 

plastik PS:LDPE:PP (25:50:25) yang dihasilkan jauh lebih padat bila dibandingkan 

dengan campuran plastik lainnya, residu yang dihasilkan berbentuk seperti lilin. Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan campuran plastik jenis LDPE berpengaruh terhadap 

pengurangan bahan bakar cair yang dihasilkan, hal ini disebabkan oleh suhu yang kurang 

optimal yang digunakan selama proses pirolisis dan kandungan LDPE yang cenderung 

memiliki komponen senyawa gas. 

 
Gambar 3. Minyak hasil pirolisis,  A. PS (100),  B. PS:LDPE:PP (50:25:25),  C. PS:LDPE:PP (25:50:25),  

D. PS:LDPE:PP (25:25:50),  E. PS:LDPE:PP (33:33:33) 
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Minyak yang dihasilkan dari hasil pirolisis pada Gambar 3 adalah minyak yang 

telah diperoleh melalui proses pirolisis. Dapat dilihat bahwa minyak hasil pirolisis PS 

100% memiliki warna yang bening sedangkan minyak hasil pirolisis dari campuran 

plastik PS:LDPE:PP dengan masing-masing rasio memiliki warna kuning. Warna pada 

minyak bukanlah suatu properties utama dalam menentukan kualitas minyak itu sendiri. 

Pratama (2018) mengatakan bahwa warna bukanlah sebagai acuan kualitas bahan bakar 

karena masih ada faktor lain yang menentukan kualitas bahan bakar seperti, kandungan 

senyawa hidrokarbon sebagai penyusun utama bahan bakar. 
 
Pengaruh Jenis Plastik Terhadap Komposisi Hidrokarbon 

Berdasarkan hasil pirolisis plastik, ada beberapa komponen senyawa yang terdiri 

dari senyawa alkana, alkena, alkuna, senyawa siklo, dan beberapa senyawa aromatik. 

Dimana komposisi hidrokarbon dari bahan bakar cair yang dihasilkan akan 

mempengaruhi sifat fisik dan klasifikasi menjadi jenis bahan bakar cair bensin, premium 

atau solar.  

Minyak cair hasil pirolisis yang dihasilkan oleh plastik jenis PS 100% 

mengandung beberapa jenis senyawa. Dapat dilihat pada grafik bahwa plastik jenis PS 

dengan rasio 100% banyak menghasilkan senyawa aromatik. Minyak cair yang dihasilkan 

oleh plastik jenis PS 100% menghasilkan senyawa hidrokarbon C6-C10 sebanyak 

99,62% dan C10-C16 sebanyak 0,36%. Lee et al. (2002) melaporkan bahwa minyak cair 

dari pirolisis katalitik PS terdiri dari lebih dari 99% senyawa aromatik dengan sejumlah 

kecil n-parafin (0,02%), parafin iso (0,1%), olefin (0,03%) dan nafta (0,1%). Demikian 

pula menurut Ramli dan Abu Bakar (2011), minyak cair dari pirolisis termal dan katalitik 

masing-masing mengandung 80% dan 85-90% hidrokarbon aromatik. 

 
Gambar 4 Analisa GC-MS dari Plastik Campuran Jenis PS, LDPE, Dan PP dengan rasio tertentu 

Berdasarkan Gambar 4 dan 5 dapat dilihat bahwa hasil pirolisis plastik campuran 

jenis PS, LDPE, dan PP dengan rasio (50:25:25 ; 25:50:25 ; 25:25:50) memiliki fraksi 

hidrokarbon C6-C10 dengan persentase terbesar dengan 100%. Sedangkan hasil pirolisis 

plastik campuran jenis PS, LDPE, dan PP dengan rasio (33:33:33) memiliki fraksi 

hidrokarbon C1-C4 sebanyak 0,64%, fraksi hidrokarbon C6-C10 sebanyak 73,67%, dan 

fraksi hidrokarbon C10-C16 sebanyak 26%. Dengan hasil ini, fraksi hidrokarbon yang 
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dihasilkan dari penelitian ini banyak mengandung senyawa hidrokarbon jenis nafta, 

dimana nafta dapat digunakan sebagai bahan baku produksi komponen bensin oktan 

tinggi melalui proses reformasi katalitik. 

 
Gambar 5 Spektra GC-MS dari Plastik Campuran Jenis PS, LDPE, dan PP (33/33/33) 

 

Pengujian Paving block  
Penggunaan residu hasil pirolisis campuran plastik PS/LDPE/PP dengan abu kerak 

boiler kelapa sawit memiliki pengaruh secara pengujian pada paving block sesuai dengan 

standar yang ada. Berdasarkan SNI 03-0691-1996, pengujian paving block dilakukan 

dengan uji kuat tekan dan uji daya serap air.  

1. Uji Kuat Tekan  

Uji kuat tekan dilakukan untuk mengetahui kualitas suatu paving block. Semakin 

tinggi nilai kuat tekannya maka semakin tinggi pula kualitasnya. Data pengujian daya 

tekan pada paving block dapat dilihat pada Gambar 6. 

 a 
 b 
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 c 
 
d 

Gambar 6 Uji Kuat Tekan Paving block dengan Residu Hasil Pirolisis Campuran Plastik 

 

Gambar 6 memperlihatkan bahwa pada variasi PS:LDPE:PP (33:33:33) didapat 

nilai kuat tekan tertinggi. Hal ini dikarenakan pada sampel tersebut memiliki tekstur 

residu hasil pirolisis campuran plastik yang paling baik diantara sampel lainnya yakni 

memiliki tekstur yang keras dan padat. Tingkat kekerasan pada residu hasil pirolisis 

campuran plastik sangat mempengaruhi kualitas dari paving block. Semakin keras residu 

hasil pirolisis campuran plastik yang didapatkan maka semakin tinggi pula nilai kuat 

tekan pada paving block tersebut.  

Selain itu, jenis plastik pada residu hasil pirolisis juga mempengaruhi nilai kuat 

tekan pada paving block. Menurut Hambali (2013), polietilen memiliki sifat kristalinitas 

yang tinggi dan gaya tarik antar molekul yang kuat sehingga kekuatan mekanik yang 

dimilikinya juga besar. Ini menujukkan bahwa sampel dengan variasi plastik LDPE yang 

lebih dominan memiliki nilai kuat tekan yang tinggi. Kekuatan mekanik pada polietilen 

ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kuat tekan paving block yang 

dihasilkan (Hambali, 2013). Untuk variasi plastik PP yang lebih dominan pada residu 

hasil pirolisis memiliki nilai kuat tekan yang tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan 

dengan variasi plastik LDPE (yang lebih dominan). Hal ini sesuai dengan pernyataan 

bahwa PP merupakan jenis plastik yang lebih ringan daripada LDPE dengan berat jenis 

0,89 - 0,92 gr/cm3 dan berat jenis LDPE yaitu 0,91 – 0,94 gr/cm3 (Senoaji, 2018).  
Lalu untuk variasi plastik PS yang lebih dominan pada residu hasil pirolisis didapatkan 

nilai kuat tekan yang lebih rendah dibandingkan dengan variasi plastik LDPE dan PP yang 

lebih dominan. Plastik PS merupakan jenis plastik yang relatif paling ringan, yang tersusun 

dari butiran-butiran dengan kerapatan rendah sehingga terdapat ruang antar butiran yang 

berisi udara (Agustian, dkk, 2017). Terdapatnya rongga antar partikel menyebabkan gaya 

tarik antar partikelnya rendah sehingga menjadi faktor menurunnya nilai kuat tekan pada 

paving block. yang didapatkan maka semakin tinggi pula nilai kuat tekan pada paving block 

tersebut.  

 

2. Uji Daya Serap Air 

Penyerapan air pada paving block berpengaruh buruk terhadap durabilitas paving 

block, semakin banyak air yang terserap oleh paving block tersebut, maka semakin 
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menurun durabilitas dan ketahanannya. Gambar 7 menunjukkan hasil pengujian daya 

serap air pada paving block. 

 
 

a b 

  
c d 

Gambar 7 Uji Daya Serap Air Paving block dengan Residu Hasil Pirolisis Campuran 

Plastik 

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa daya serap air tertinggi yakni 2,42% 

dengan sampel plastik polystyrene yang lebih dominan pada residu hasil pirolisis serta 

penggunaan kadar abu kerak boiler yang lebih banyak. Sedangkan daya serap air terendah 

yakni 0,12% dengan variasi plastik LDPE yang lebih dominan pada residu hasil pirolisis 

serta penggunaan kadar abu kerak boiler yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan 

semakin bertambah kadar LDPE, maka kepadatan paving block juga bertambah sehingga 

daya serap air yang dihasilkan semakin menurun. Selain itu, sifat plastik LDPE yang 

tidak tembus air dan tidak dapat larut dalam air pada suhu ruang serta memiliki struktur 

yang tak berpori (sukar ditembus air) menyebabkan daya serap air pada paving block 

berkurang (Hambali, 2013). 

Variasi plastik jenis PP yang lebih dominan pada residu hasil pirolisis berada 

diantara variasi plastik PS dan LDPE yang lebih dominan. Menurut Senoaji (2018), 

kerapatan plastik jenis polypropylene lebih rendah dibandingkan dengan plastik jenis 
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polyethylene, sehingga masuknya air pada variasi plastik PP (yang lebih dominan) lebih 

banyak daripada variasi plastik LDPE (yang lebih dominan).  

Penyerapan air pada variasi plastik PS yang lebih dominan (pada residu hasil 

pirolisis) mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan variasi plastik PP 

dan LDPE (yang lebih dominan). Hal ini dikarenakan plastik PS memiliki kerapatan yang 

rendah serta terdapat rongga antar partikelnya sehingga menyebabkan masuknya air pada 

rongga-rongga tersebut dan menaikkan nilai daya serap airnya (Agustian, dkk, 2017).  

Penurunan nilai daya serap air (absorbability) diakibatkan oleh karakteristik polimer 

yang mengisi pori antar partikel agregat (pasir). Selain itu, sifat alami dari polimer yang 

hidrofobik juga mengakibatkan turunnya nilai absorbability. Nilai absorbability yang 

kecil dapat menguntungkan untuk aplikasi bahan bangunan karena dapat mengurangi 

resiko yang disebabkan oleh penetrasi air ke dalam rongga-rongga dari material bangunan 

yang dapat menyebabkan kerusakan seperti retakan dan tumbuhnya mikroorganisme yang 

tidak diinginkan (Putra, dkk, 2018).  

Selain itu, penggunaan kadar abu kerak boiler kelapa sawit juga mempengaruhi 

daya serap air pada paving block. Pada abu kerak boiler memiliki kandungan SiO2 

tertinggi, dimana SiO2 menyebabkan kepadatan paving block berkurang akibat 

terbentuknya rongga-rongga udara. Rongga-rongga udara ini akan terisi oleh air selama 

masa perendaman sampel (Hambali, dkk, 2013). Menurut Tokede (2018), menyebutkan 

bahwa jika dikaitkan dengan pengujian sebelumnya, antara nilai penyerapan air dan nilai 

kuat tekan memiliki keterkaitan. Semakin tinggi nilai kuat tekan paving block maka 

semakin rendah presentase penyerapan air paving block tersebut. Ini dikarenakan semakin 

tinggi nilai kuat tekan maka semakin sempit pori-pori yang ada didalam paving block 

tersebut sehingga air yang masuk pada paving block tersebut semakin sedikit sehingga 

nilai penyerapannya pun semakin kecil. Peryataan ini juga didukung oleh penelitian 

Soehardjono dkk (2013), yang menuliskan bahwa kuat tekan optimum paving block 

dengan campuran bottom ash sebagai pengganti semen terdapat pada campuran bottom 

ash 30% dan juga menuliskan bahwa semakin tinggi kombinasi bottom ash yang 

digunakan akan menurunkan kuat tekan paving block. Sedangkan kadar penyerapan air 

sendiri akan semakin besar apabila kombinasi bottom ash yang digunakan semakin besar. 
 

3. Uji SEM 

Berdasarkan uji kuat tekan dan uji daya serap air pada paving block, dipilih hasil 

terbaik untuk dilakukan uji SEM, dengan nilai kuat tekan 104,1 kg/cm2 dan daya serap 

air sebesar 2,4%. Dimana sampel tersebut memiliki perbandingan PS:LDPE:PP 

(50:25:25) serta perbandingan abu kerak boiler dan pasir 80:20. Adapun pemilihan 

sampel trsebut dikarenakan terdapat beberapa pertimbangan yaitu: (1) Polystyrene (PS) 

merupakan jenis plastik yang limbahnya sangat sulit untuk didaur ulang atau minimnya 

penanganan limbah tersebut sehingga PS biasanya hanya dibiarkan menumpuk saja. (2) 

Sampel tersebut memiliki perbandingan abu kerak boiler dan pasir 80:20, hal ini dapat 

mengurangi atau menggantikan peran pasir. Gambar 8 menunjukkan morfologi 

permukaan paving block dari campuran residu plastik dan abu kerak boiler. Morfologi 

permukaan terlihat seperti jarum yang menunjukkan adanya abu kerak boiler memberikan 

rongga pada material 
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Gambar 8 Foto SEM morfologi paving block dari residu plastik dan abu kerak boiler 

Menurut Heriyanti dkk (2019), menyebutkan bahwa paving block tanpa abu 

kerjak biler memiliki permukaan yang kasar, karena penambahan pasir sebagai matriks 

ke paving block. Butir pasir tersebar diseluruh permukaan plastik yang menunjukkan 

pasir dan residu plastik dapat dicampur dan membentuk komposit. Terdapat ikatan 

antarmuka antara polimer dan pasir, ini ditunjukkan dari partikel pasir yang terintegrasi 

dengan matriks polimer. 
 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Hasil analisis GC-MS menunjukkan minyak pirolisis plastik campuran PS:LDPE:PP 

pada rasio (50:25:25 ; 25:50:25 dan 25:25:50) mirip jenis bahan bakar nafta yang 

memiliki rantai karbon C6-C10.  

2. Berdasarkan kualitas minyak hasil prolisis densitas yang dihasilkan berkisar 0,848 - 

0,912 g/mL. Secara analisa densitas sampel tersebut dapat diperkirakan masuk 

kedalam bahan bakar jenis diesel, yaitu 0,840 - 0,920 g/mL.  

3. Semakin banyak kadar LDPE pada residu hasil pirolisis campuran plastik maka kuat 

tekannya semakin bertambah dan daya serap airnya semakin rendah. Sedangkan 

semakin banyak kadar PS pada residu hasil pirolisis campuran plastik maka kuat 

tekannya semakin berkurang dan daya serap airnya semakin tinggi. 

4. Rasio abu kerak boiler dan pasir juga mempengaruhi daya tekan dan daya serap air 

pada paving block. Penambahan abu kerak boiler dapat menurunkan daya tekan pada 

paving block, akan tetapi dapat menaikkan daya serap airnya. Penambahan pasir 

sebagai pengisi dalam campuran yang memiliki bobot lebih berat daripada abu kerak 
boiler dapat membantu meningkatkan kekuatan, keawetan dan workabilitasnya 
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