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ABSTRACT
The objective of this research are to describe, explain and to test the rail way sleeper using plastic waste
raw material. The research variables are the dimension of plastic railway sleeper and field test. This
research applies a qualitative and quantitative approaches. The finding of this research reveals is there
is no cracking, shrinkage, water absorption, and fibre in plastic railway sleeper and the sleeper flexible is
good, also flexural test is 16,33 MPa, torsion test is 45 CN m, tensile strength is 0,5041 N/mm2, and
shrinkage test is 85% with temperature 110 0C.
Key Words: railway sleeper, plastic, plastic waste.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan serta menguji coba tentang
inovasi teknologi bantalan rel KA berbahan baku limbah plastik. Variabel yang digunakan adalah dimensi
bantalan plastik dan uji coba lapangan. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang digunakan pada
penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hasil uji coba bantalan rel limbah plastik pada rel
KA di emplasemen Stasiun Kota Malang spoor 3 diperoleh kesimpulan sbb.: tidak diketemukan
keretakan, tidak diketemukan kembang susut, tidak menyerap air, tidak berserat, dan mempunyai daya
lentur yang baik, serta kondisi hujan maupun panas.besarnya flexural test adalah 16,33 MPa dengan
menggunakan ASTM D790, torsion test sebesar 45 CN m dan tensile strength sebesar 0,5041 N/mm2
dengan menggunakan ASTM E143, serta shrinkage test sebesar 85% pada suhu 110 0C dengan
menggunakan ASTM D427 pada bantalan rel limbah plastik.
Kata kunci: bantalan rel KA, plastic, limbah plastik.

PENDAHULUAN
Limbah plastik di negeri tercinta ini sudah tersebar di seantero jagat
Nusantara. Pantai atau sungai bagaikan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya masih diperlukan usaha yang
sangat besar dari berbagai pihak.
Jenna

Jambeck

seorang

peneliti

dari

Universitas

Georgia

(www.sciencema.org, 12 Februari 2015) menyatakan bahwa: “Indonesia membuang
limbah plastik sebanyak 3,2 juta ton per tahun, dan berada di urutan kedua sebagai
negara penyumbang sampah plastik ke laut setelah Cina. Plastik tidak mudah terurai
dalam kurun waktu yang singkat, dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun dan akan
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berubah menjadi butiran yang lebih kecil. Plastik dengan dimensi yang lebih kecil
sangat berpotensi untuk merusak lingkungan.”
Sampah plastik yang mengalir ke laut ini menjadi perhatian dalam konferensi
kelautan PBB pada awal Juni tahun 2017. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
mengurangi sampah plastik di laut sampai 70% pada 2025 mendatang.
Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui berbagai
macam peraturan dan sosialiasi. Hasilnya masih perlu ditingkatkan. Peran masyarakat
baik secara individu maupun kelompok perlu diberi apresiasi.
Selain dapat digunakan untuk energi baru terbarukan, plastik juga dapat
dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga, tas, mainan anak-anak, juga dapat
digunakan bantalan rel Kereta Api (KA) dengan penanganan/perlakuan khusus.

Gambar 1. Penanganan sampah di kota Malang
Gambar 1 menjelaskan tentang salah satu penanganan sampah untuk
ditampung di TPA
Tabel 1 menjelaskan tentang jumlah sampah yang muncul di seluruh Indonesia
mencapai 38,5 juta ton per tahun. Dengan dominan sampah tersebut berada di Pulau
Jawa (21,2 juta ton per tahun). Berikut adalah tabel yang berisi jumlah sampah yang
muncul di beberapa bagian wilayah di Indonesia.
Tabel 2 menjelaskan tentang jumlah sampah plastik adalah 5,4 juta ton per
tahun pada tahun 2008 atau sebesar 14% - cukup lumayan jumlahnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menyusun makalah
dengan judul: “Inovasi Teknologi Bantalan Rel KA Berbahan Baku Limbah Plastik.”
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Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan
menjelaskan serta menguji coba tentang Inovasi Teknologi Bantalan Rel KA
Berbahan Baku Limbah Plastik.

Tabel 1 Jumlah sampah di beberapa bagian
wilayah di Indonesia tahun 2008

Sumber: https://hedisasrawan.blogspot.co.id/ 2012/ 12/statistik-sampahindonesia.html.
Tabel 2. Total berat sampah berdasarkan jenis sampah

Sumber: https://hedisasrawan.blogspot.co.id/ 2012/ 12/statistik-sampahindonesia.html.
Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merupakan penerapan teoriteori pengembangan dan pemanfaatan limbah plastik untuk digunakan pada bantalan
rel kereta api.
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II. TINJAUAN PUSTAKA
Ada beberapa hal yang akan dibahas pada tinjauan pustaka.
Beberapa Definisi
Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka
mencari solusi terhadap permasalahan yang ada dan menemukan peluang (doing new
thing). Ide kreatif akan muncul apabila para wirausahawan “look at old and think
something new and different thing or satisfaction.”
Innovation is the specific tool of entrepreneurs, the means by which they
exploit change as an opportunity for a different business or a different service (Peter
F Drucker, 1984:17).
Teknologi artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang
diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.
James G Bralla (2007: 147) mendefinisikan bahwa: “Plastics are organic
chemical compounds of high molecular weight that have a structure resulting from
the repeated linking together of small molecules, called monomers. The resulting
long-chain molecules are polymers.”
Plastik adalah nama golongan zat-zat polimer tinggi buatan. Ada dua
kelompok plastik (JT Black, 2007: 165), yaitu: Thermosetting dan thermoplastic
materials. Thermoplastic yang paling popular adalah polyethylene (PE ada HDPE dan
LD PE – High Density and Low Density), polypropelene (PP), polystyrene (PS) dan
polyvinyl chloride (PVC).
Beberapa Karakteristik Plastik
JT Black (2007: 166) menyatakan beberapa sifat plastik adalah:
a. Ringan (light weight) dengan specific gravity adalah 1,1 s.d. 1,6.
b. Tahan terhadap korosi (corrosion resistance).
c. Electrical resistance.
d. Konduktivitaas panas yang rendah (Low thermal conductivity).
e. Variasi pewarnaan yang banyak (variety of optical properties).
f. Mudah dibentuk dan difabrikasi (formability and ease of fabrication).
g. Surface finish.
h. Biaya yang murah (comparatively low cost).
i. Kandungan energi yang rendah (Low energy content).
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Pemrosesan
Ada beberapa macam pemrosesan biji plastik, misal: injection molding, blow
molding, dan proses ekstrusi.
Gambar 2 menjelaskan tentang gambar skema dari proses ekstrusi. Biji plastik
dalam bentuk granular dimasukkan melalui hopper dan ditransportasikan melalui
screw (ulir) dan suhu dinaikkan dengan menggunakan heater. Hasil pemrosesan
keluar melalui nosel, bisa dalam bentuk lembaran ataupun batangan.

Sumber: JT Black, 2007: 185.
Gambar 2. Cetak plastik proses ekstrusi

Keuntungan dan Kelemahan Plastik
Ada beberapa keunttungan dan kelemahan penggunaan komponen dengan
bahan baku plastik.
Beberapa keuntungan penggunaan komponen dengan bahan baku plastik
adalah:
a. Jenis plastik sangat beragam jadi mudah didapat serta memiliki harga
relatif lebih murah.
b. Plastik bersifat tahan lama (awet) dalam berbagai situasi sehingga dapat
disimpan dan bertahan dalam waktu yang lama.
c. Untuk menghindari semakin banyaknya sampah plastik yang tidak dapat
terurai, maka diwujudkan dengan memanfaatkan gelas plastik yang sudah
tidak terpakai agar gelas plastik sampah menjadi bahan yang lebih
berguna.
Beberapa kelemahan bahan plastik yaitu tahan terhadap panas, sehingga untuk
pembuatan busana bahan plastik tidak memerlukan penyetrikaan atau pengepresan,
sesuai sifat plastik yaitu memiliki daya penghantar panas yang sangat rendah. Jadi
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sebisa mungkin jauhkan dari segala sesuatu yang memerlukan panas karena dapat
meleleh.

Bantalan Rel Kereta Api
Bagian lapisan landasan sebagai pondasi jalan rel kereta api (KA) selesai
dibangun, tahap berikutnya adalah memasang trek rel KA. Perlu diketahui bahwa
pada setiap komponen mempengaruhi kualitas rel KA itu sendiri. Gambar 4
menjelaskan tentang skema konstruksi jalan rel KA beserta komponen-komponennya.

Sumber: http://www.forumku.com/showthread.php?t=25604.
Gambar 3. Bagian-bagian penumpu Rel Kereta Api

Sleeper

Sumber: www.ilmuteknik.com.
Gambar 4. Bagian-bagian Rel Kereta Api
Bantalan rel KA (sleepers) dipasang sebagai landasan dimana batang rel KA
diletakkan dan ditambatkan. Bantalan rel KA berfungsi sebagai:
a.

Meletakkan dan menambat batang rel.
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Menjaga kelebaran trek (track gauge, adalah ukuran lebar trek rel.
Indonesia memiliki track gauge sebesar 1067 mm) agar selalu konstan,
dengan kata lain agar batang rel tidak meregang atau menyempit.

c.

Menumpu batang rel agar tidak melengkung ke bawah saat dilewati
rangkaian KA.

d.

Men-transfer axle load yang diterima dari batang rel dan plat landas untuk
disebarkan ke lapisan batu ballast di bawahnya. Bantalan dipasang
melintang dari posisi rel pada jarak antar bantalan maksimal 60 cm

Jenis Bantalan Rel KA
Ada tiga jenis bantalan (Gambar 5), yaitu:
1. Bantalan Kayu (Timber Sleepers), terbuat dari batang kayu asli maupun
kayu campuran, yang dilapisi dengan creosote (minyak pelapis kayu) agar
lebih awet dan tahan jamur.
2. Bantalan Plat Besi (Steel Sleepers), merupakan bantalan generasi kedua,
lebih awet dari kayu. Bantalan besi tidak dipasang pada trek yang tereletrifikasi maupun pada trek yang menggunakan persinyalan elektrik.
3. Bantalan Beton Bertulang (Concrete Sleepers), merupakan bantalan
modern saat ini, dan paling banyak digunakan karena lebih kuat, awet,
murah, dan mampu menahan beban lebih besar daripada dua bantalan
lainnya.
Usia Bantalan Rel KA
Perbandingan umur bantalan rel KA yang dipergunakan dalam keadaan
normal dapat ditaksir sebagai berikut:
a.

Bantalan kayu yang tidak diawetkan: 3-15 tahun.

b.

Bantalan kayu yang diawetkan: 25-40 tahun.

c.

Bantalan besi baja: sekitar 45 tahun.

d.

Bantalan beton: diperkirakan 60 tahun.
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Sumber: www.ilmuteknik.com.
Gambar 5. Bantalan Rel Kereta Api
Penelitian Terdahulu
Tabel 3. menjelaskan tentang daftar penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti.
Tabel 3. Daftar penelitian yang telah dilakukan
No. Tahun Peneliti
1
2015 Raihan,
Taufan
Abadi,
Irawati

2

2016

Metode
Descriptive
Method

Dwi
Quantitative
Puspasari approach

Uraian/Judul
Adanya hambatan jarak
pandang antara masinis
KA dan pengendara
mobil. Jenis bantalan rel
KA dengan bahan baku
kayu, baja, dan beton
Bantalan rel KA dengan
bahan baku beton
memenuhi spesifikasi
AREMA tanpa terdapat
keretakan structural dan
beban pengujian sebesar
569,601 kN

Keterangan
Penelitian

Skripsi

METODE PENELITIAN
Analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif
dan kuantitatif. Diagram alir dapat dilihat pada Gambar 6.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa tahapan yang dilakukan pada penelitian ini.
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Tahapan Pembuatan Bantalan Rel KA
1. Pengumpulan bahan baku limbah plastik
Bahan baku yang digunakan adalah campuran dari HDPE, LDPE, PP, PS,
dan PVC yang di pasaran dikenal dengan tutup botol plastik, tas “kresek,”
mainan plastik, gelas plastik yang dipotong-potong kemudian dicampur dan
diproses pada mesin granular atau agregat.
2. Bahan baku dicetak pada pencetak plastik ekstrusi dan dihasilkan bantalan
rel KA dengan bahan limbah plastik. Di bagian tengah dari bantalan rel KA
plastik diberi besi bertulang. Lakukan uji laboratorium pada bantalan KA.

Gambar 6. Diagram alir kegiatan penelitian
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Gambar 7. Limbah plastik yang sudah dipilah-pilah

Gambar 8. Bantalan rel KA limbah plastik

Gambar 9. Bantalan rel KA limbah plastik
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Gambar 10. Uji coba bantalan rel KA limbah plastik
Pendekatan Kualitatif
Hasil uji coba pada rel KA di emplasemen Stasiun Kota Malang spoor 3
diperoleh kesimpulan sbb.:
1. Tidak diketemukan keretakan
2. Tidak diketemukan kembang susut
3. Tidak menyerap air
4. Tidak berserat
5. Mempunyai daya lentur yang baik.
6. Kondisi hujan maupun panas.

Tabel 3 Laporan Pengujian (PT Sucofindo)
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Pendekatan Kuantitatif
Tabel 3 menjelaskan tentang laporan hasil pengujian. Besarnya Flexural test
adalah 16,33 MPa dengan menggunakan ASTM D790, Torsion test sebesar 45 CN m
dan tensile strength sebesar 0,5041 N/mm2 dengan menggunakan ASTM E143, serta
shrinkage test sebesar 85% pada suhu 110 0C dengan menggunakan ASTM D427.
SIMPULAN
Simpulan adalah sbb.:
1. Hasil uji coba bantalan rel limbah plastik pada rel KA di emplasemen
Stasiun Kota Malang spoor 3 diperoleh kesimpulan sbb.: tidak diketemukan
keretakan, tidak diketemukan kembang susut, tidak menyerap air, tidak
berserat, dan mempunyai daya lentur yang baik, serta kondisi hujan maupun
panas.
2. Besarnya Flexural test adalah 16,33 MPa dengan menggunakan ASTM
D790, Torsion test sebesar 45 CN m dan tensile strength sebesar 0,5041
N/mm2 dengan menggunakan ASTM E143, serta shrinkage test sebesar
85% pada suhu 110 0C dengan menggunakan ASTM D427 pada bantalan rel
limbah plastik.
SARAN
Beberapa saran yang bisa disampaikan adalah:
Perlu melakukan penelitian bantalan rel KA dengan lapisan komposit dari bahan baku
limbah plastik dan memberikan bantalan rel KA dengan pewarnaan.
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