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PEMANFATAN LIMBAH PLASTIK (POLISTIRENA) 

DAN KERTAS BEKAS 
SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN FIBER BOARD  
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ABSTRAK 
Polistirena (gabus elektronik) dan kertas bekas adalah salah satu hasil industri 
yang  merupakan  limbah,  sesudah  digunakan  oleh  manusia.  Limbah  tersebut 
dapat  kita   manfaatkan  menjadi  suatu  produk  komposit  yang  lebih  bernila 
ekonomisi, yaitu fiber  board. Pembuatan fiber board dilakukan dengan dengan 
melarutkan  polistirena  menggunakan  toluene  dan  mencampurkannya  dengan 
benzoil peroksida, asam akrilat dan kertas. Dari hasil uji tekan dan perhitungan 
yang dilakukan didapat bahwa pada perbandingan polistirena  dengan serbuk 
kertas (60:40) nilai MoR  sebesar 192.3675 kg/cm2  dan MoE sebesar 12696.125 
kg/cm2, pada perbandingan polistirena dengan serbuk kertas (70:30) nilai MoR 
sebesar  156.585  kg/cm2     dan  MoE  sebesar  15571.2375  kg/cm2,  dan  pada 
perbandingan   polistirena  dengan  serbuk  kertas  (80:20)  nilai  MoR  sebesar 
135.135 kg/cm2  dan MoE sebesar 20569.4125 kg/cm2. Dengan demikian semakin 
besar berat  serbuk kertas maka modulus patah (uji tekan) semakin tinggi dan 
semakin kecil berat polistirena maka modulus elastisitas semakin kecil.  

Kata Kunci : Polistirena, Fiber Board  

PENDAHULUAN 
Limbah adalah buangan yang kehadirannya tidak dikehendaki lingkungan 

karena tidak memiliki nilai ekonomis dan dapat menurunkan kualitas lingkungan, 
serta dapat mengganggu  kelangsungan hidup manusia juga makhluk hidup lain. 
Umumnya limbah tidak hanya berasal  dari suatu industri yang memproses atau 
mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang dapat  digunakan oleh manusia 
atau  makhluk  lain,  tetapi  limbah  juga  berasal  dari  manusia  itu  sendiri  yang 
biasanya dikenal dengan limbah rumah tangga. Oleh karena itu limbah rumah 
tangga juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pencemaran 
lingkungan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Namun, dengan 
meningkatnya perkembangan teknologi kita dapat memanfaatkan limbah menjadi 
suatu produk yang bernilai guna. 

Polistirena (gabus elektronik) dan kertas bekas adalah salah satu hasil 
industri  yang  merupakan  limbah,  sesudah  digunakan  oleh  manusia.  Limbah 
tersebut dapat kita manfaatkan menjadi suatu produk komposit, yaitu fiber board. 

Pada  awal  1990  di  Jepang  dan  Amerika  Serikat  telah  berkembang 
teknologi dibidang papan komposit. Teknologi ini menghasilkan produk komposit 
yang  merupakan   gabungan  antara  serbuk  kayu  dengan  plastik  daur  ulang 
(Setyawati, 2003:1). Namun, sekarang kita mencoba menggantikan kayu dengan 
kertas bekas dan plastik dengan polistirena (gabus elaktronik). 

Limbah polistirena dan kertas bekas merupakan limbah yang dibuang ke 
lingkungan,  dan  apabila  dibuang  terus-menerus  tanpa  penanganan  sedikitpun, 
maka limbah tersebut dapat mengganggu kelestarian lingkungan. 
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Dalam hal  ini  diupayakan  untuk  meningkatkan  pengembangan  dalam 

pemanfaatan  polistirena dan kertas bekas untuk dijadikan produk yang bernilai 
ekonomis. Pengolahan  limbah tersebut selain menghasilkan produk, juga dapat 
mengurangi banyaknya pencemaran lingkungan, dan fiber board adalah salah satu 
produk yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan limbah. 

Adapun tujuan dari penelitian pemanfaatan limbah polistirena dan kertas 
bekas   sebagai  bahan  pembuatan  fiber  board  adalah  memanfaatkan  limbah 
polistirena dan kertas bekas menjadi produk yang bernilai ekonomis, serta dapat 
mengetahui proses pembuatan fiber  board dari bahan komposit polistirena dan 
kertas bekas. 

Penelitian ini sangat berguna untuk pengembangan kelestarian lingkungan 
karena  bahan-bahan yang digunakan adalah limbah-limbah yang dapat merusak 
lingkungan. Pada masa  yang akan datang jika program ini diwujudkan dalam 
suatu proses industri, dimungkinkan pasar akan melirik produk ini sebagai suatu 
pengganti papan yang sebenarnya. Dari segi ekonomi hal ini sangat 
memungkinkan  karena  bahan-bahan  yang  mendukung  dalam  pembuatan  fiber 
board  sangat  mudah  didapat  dan  harganya  relative  terjangkau.  Di  lain  sisi 
pembuatannya pun relative sederhana.  

METODE PENDEKATAN 
Proses pelaksanaan penelitian dilakukan selama 6 bulan, mulai dari bulan 

Januari 2006 sampai dengan bulan juni 2006. Pelaksanan penelitian bertempat di 
Laboratorium Kimia Analisa Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri 
Lhokseumawe. 

Uraian persiapan yang telah dilakukan termasuk mempersiapkan bahan, 
desain dan  instrumen penelitian. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu 
persiapan penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian:  

1.  Tahap persiapan penelitian meliputi: 

 

Pengadaan zat-zat kimia, yang dipesan/dibeli di Medan 

 

Pengadaan Bahan Kertas dan polistirena 

 

Pembuatan Serbuk Kertas  

2.  Tahap Pelaksanaan Penelitian meliputi: 
Pada tahap penelitian meliputi prosedur kerja untuk pembuatan serbuk kertas 
dan pembuatan fiber board. 
a.  Prosedur kerja untuk pembuatan serbuk kertas 

Adapun prosedur kerja untuk pembuatan kertas adalah sebagai berikut : 
1)  Kertas  bekas  dikumpulkan  sampai  dengan  berat  yang  diingikan 

(dibersihkan). 
2)  Kertas bekas yang telah terkumpul direndam sampai lunak. 
3)  Selanjutnya  kertas  diblender  sampai  kertas  menjadi  bubur  dengan 

menggunakan sedikit air. 
4)  Bubur kertas kemudian dikeringkan dengan oven atau dengan sinar 

matahari sampai menjadi bubuk kertas. 
5)  Serbuk kertas ditempatkan dalam wadah yang kering. 

b.   Prosedur kerja untuk pembuatan fiber board 
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Adapun prosedur  kerja  untuk  proses  pembuatan  fiber  board  adalah 
sebagai berikut : 
1)  Polistirena/busa elektronik yang telah disiapkan ditimbang sampai 60 

gram. 
2)  Memasukkan polistirena ke dalam beaker glass 500 ml dan 

menambahkan pelarut toluena 100 ml, benzoil peroksida 0,1 gram, 
dam asam akrilat 4 ml. 

3)  Menambahkan serbuk kertas 40 gram ke dalam campuran tersebut. 
4)  Campuran diaduk sampai bahan-bahannya tercampur sempurna. 
5)  Campuran tersebut adalah fiber board yang siap dicetak. 
6)  Setelah pencetakan, fiber board dikeringkan dengan oven atau sinar 

matahari. 
7)  Selanjutnya dilakukan uji tekan dan uji lentur.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil  uji  tekan  dan  lentur  yang  telah  dilakukan  di  laboratorium 

polimer FMIPA-USU Medan diperoleh data sbb:  

Sampel P(kg) 

 

Polistirena

 

Serbuk 
kertas  

1  2  3  
Rata- 
rata  

MoR 
2 (Kg/cm ) 

80 
70 
60 

20 
30 
40 

13.8

 

12.1

 

17.6

 

14.2

 

19.3

 

21.8

 

13.6

 

16.8

 

19.8

 

13.86

 

16.06

 

19.73

 

135.135 
156.585 

192.3675 

   

Dari data diatas dapat diperoleh grafik uji tekan terhadap berat polistirena 
dan serbuk  kertas. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar berat 
serbuk kertas maka semakin tinggi kekuatan tekannya. Sebagai contoh, pada berat 
polistirena dengan serbuk kertas (60 dan  40) gr nilai MoR sebesar 192.3675 
kg/cm2   pada berat (70 dan30) gr nilai MoR sebesar  156.585 kg/cm2   dan pada 
berat (80 dan 20) gr nilai MoR sebesar 135.135 kg/cm2. 

Dari data pada Tabel berikut dapat diperoleh grafik uji lentur terhadap berat 
serbuk  kertas  menunjukkan  nilai  yang  sebaliknya  yaitu  semakin  besar  berat 
serbuk kertas maka semakin rendah nilai MoE, misalnya pada berat polistirena 60 
gr dengan serbuk kertas 40 gr nilai MoE  sebesar 12696.125 kg/cm2, pada berat 
polistirena  70  gr  dengan  serbuk  kertas  30  gr  nilai  MoE  sebesar  15571.2375 
kg/cm2   dan pada  berat  polisrirena  80  gr  dengan  serbuk  kertas  20  gr  sebesar 
20569.4125 kg/cm2. 
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Grafik Uji Tekan Terhadap Berat Serbuk Kertas  
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Sedangkan pada data uji lentur menunjukkan nilai yang berbeda. Hal ini 
ditunjukkan pada tabel di bawah ini.  

Sampel P' (kg) 

 

Polistirena

 

Serbuk 
kertas  

1  2  3  
Y 

(cm)  
MoE 

2 (Kg/cm ) 

80 
70 
60 

20 
30 
40 

18.8

 

20.1

 

9.35

 

26.1

 

13.7

 

14.2

 

22.5

 

17.3

 

12.6

 

0.3 
0.3 

0.26 

20569.4125

 

15571.2375

 

12696.125 

    

Grafik Uji Lentur Terhadap Berat Polistirena   
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KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1.  Perbandingan  polistirena  dan  serbuk  kertas  dapat  mempengaruhi  modulus 

elastisitas dan modulus patah. 
2.  Semakin besar berat serbuk kertas maka semakin besar kekuatan tekan dari 

fiber board 
3.  Semakin  besar berat pilistirena maka semakin besar pula kekuatan lentur dari 

pada fiber board.  
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