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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan plastik atau barang yang terbuat dari plastik semakin 

meningkat dari hari ke hari. Di satu sisi, plastik merupakan sebuah dampak 

positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi industri bahkan 

disemua bidang kehidupan kita, plastik selalu menjadi salah satu bagiannya. 

Karena bahan ini mempunyai banyak keuntungan seperti ringan, fleksibel, 

tahan kelembaban, dan relatif murah, sehingga dengan berbagai kemudahan 

tersebut seluruh dunia bernafsu untuk meghasilkan lebih banyak produk 

berbahan plastik. Contohnya plastik yang dalam berbagai produk rumah 

tangga, mainan anak-anak, barang-barang elektronik, hingga ke bidang 

otomotif yang membutuhkan plastik untuk casing body sepeda motor. Tetapi 

disisi lain, plastik yang sudah terpakai mempunyai dampak negatif yang 

sangat mencemaskan. Masyarakat Indonesia khususnya wilayah kabupaten 

Lamongan, Jawa Timur masih sangat tergantung pada plastik. Jadi, semakin 

banyak yang menggunakan plastik semakin banyak pula pencemaran yang 

ada di lingkungan sekitar kita. 

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah termasuk plastik 

adalah hal yang tidak bisa dihindari lagi. Berdasarkan data dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Jurnal Teknik Lingkungan bahwa 

total jumlah sampah di Indonesia tahun 2019 akan mencapai 68 juta ton, 

bahkan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton dan 

mengalami nilai peningkatan 10% pertahun. Salah satu cara untuk mengatasi 

sampah plastik tersebut adalah dengan cara daur ulang. Daur ulang adalah 

salah satu metode kreatif yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah 

plastik yang semakin melimpah. Oleh karena itu, pemanfaatan sampah plastik 

untuk daur ulang sangat diperlukan dalam membantu mengurangi limbah 

yang ada dan dapat menghemat sumber daya alam serta mengurangi 

ketergantungan pada bahan baku tertentu.  

Salah satu limbah plastik yang bisa didaur ulang adalah yang 

mengandung PP (Polypropilena/Polypropylene). PP adalah sebuah polimer 

termo-plastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai 

aplikasi serta bisa larut dalam bahan kimia tertentu.. Serat pada PP 

merupakan bahan dasar yang umum digunakan dalam memproduksi bahan-

bahan yang terbuat dari plastik. Penggunaan PP yang terdapat dalam plastik 

dapat digunakan sebagai bahan pembuat Piezoelectric. 

Piezoelektrik merupakan suatu bahan yang dapat menghasilkan energi 

listrik karena faktor tekanan yang diberikan. Kelebihan dari bahan 

piezoelektrik adalah ringan, tipis, fleksibel, mampu menyesuaikan dengan 

berbagai bentuk, mudah didapatkan, murah, dan proses pembuatannya 

mudah. Maka dari itu beberapa polimer seperti PP sangat cocok untuk 
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fabrikasi piezoelektrik. Ketebalan dalam filamen PP sangat mempengaruhi 

modulus young yang rendah dan dengan demikian mampu meningkatkan 

koefisien piezoelektrik. Ketebalan tersebut bisa digunakan dengan adanya 

tekanan gas yang tinggi,  tekanan gas dalam rongga struktur memilik 

pengaruh yang sangat penting karna ada peningkatan dalam difusi  gas.  

Efek piezoelektrik juga disebabkan oleh kristal nano-sentrotrimetis yang 

diberi tekanan mekanis akan menjadi arus listrik dan apabila kristal tersebut 

dialiri arus bolak – balik maka akan bergetar. Yang termasuk bahan yang 

memiliki bentuk kristal nano-sentrotrimetis adalah ZnO. ZnO merupakan 

senyawa dari logam Zn yang tergolong senyawa oksida. Material ZnO 

memiliki karakteristik sesuai dengan yang diterapkan pada nanogenerator 

piezoelektrik. Selain itu juga, Kelebihan dari ZnO adalah bahannya mudah 

didapatkan, memiliki koefisien piezoelektrik d33 relatif besar, modulus 

youngnya tinggi, dan memiliki struktur sangat setabil. 

Dalam penelitian ini, pemanfaatan sampah sebagai bahan piezoelektrik 

dibuat dengan menggunakan bahan sampah plastik yaitu PP dengan 

pencampuran ZnO. Semua bahan dilarutkan dan diproses menggunakan 

metode solution casting. Hasil dari film PP dengan variasi penambahan ZnO 

akan diuji sifat kelistrikan berdasarkan kenaikan frekuensi menggunakan 

LCR meter, sementara modulus elastisitas akan ditentukan menggunakan 

mesin gauge force. Konstanta piezoelektrik akan dihitung dari data uji sifat 

bahan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat bahan piezoelektrik dari pemanfaatan sampah 

plastik dengan penambahan seng oksida (ZnO)? 

2. Bagaimana sifat kelistrikan dan modulus elastisitas yang dihasilkan oleh 

film PP dengan penambahan seng oksida (ZnO)? 

3. Bagaimana efek piezoelektrik pada sampah plastik menggunakan seng 

oksida (ZnO)? 

4. Bagaimana hasil konstanta piezoelektrik dari uji film PP dengan 

penambahan seng oksida (ZnO)? 

 

1.3 Tujuan 

Dari beberapa rumusan masalah di atas, beberapa tujuan yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Memahami dan menganalisis cara membuat bahan piezoelektrik dari 

pemanfaatan sampah plastik dengan penambahan seng oksida (ZnO). 

2. Memahami dan menganalisis sifat kelistrikan dan modulus elastisitas yang 

dihasilkan oleh film PP dengan penambahan seng oksida (ZnO). 
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3. Memahami dan menganalisis efek piezoelektrik pada sampah plastik 

menggunakan seng oksida (ZnO). 

4. Mengetahui dan memahami hasil konstanta piezoelektrik dari uji film 

dengan penambahan seng oksida (ZnO). 

 

1.4 Urgensi Penelitian 

Dalam penelitian ini, hal yang paling urgen untuk diketahui adalah 

pemanfaatan sampah sebagai bahan pizoelektrik dibuat dengan menggunakan 

bahan dari sampah plastik yakni PP dengan pencampuran seng oksida (ZnO). 

Kemudian dengan langkah dan cara yang ditentukan serta pada akhirnya 

menghasilkan efek piezoelektrik yang dapat diaplikasikan sebagai enrgi 

terbarukan. 

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini dilakukan agar memberi manfaat, sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti 

Peneliti berharap dapat menjadikan referensi terhadap penelitian-penelitian 

terkait dengan pembahasan selanjutnya. 

2. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi wawasan tambahan bagi 

para pembaca khusunya untuk memanfaatkan sampah plastik yang 

mengandung PP dan dapat digunakan sebagai bahan piezoelektrik yang 

mampu menghasilkan listrik. 

 

1.6 Luaran 

Luaran dari penelitian ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel 

ilmiah, dan produk. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Piezoelektrik 

Piezoelektrik (piezoelectric) sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu 

piezo yang artinya tekanan dan elektrik diartikan sebagai listrik. Piezoelektrik 

didefinisikan sebagai suatu bahan atau kristal yang bisa menghasilkan tegangan 

listrik jika ada tekanan atau regangan. Piezoelektrik adalah sebuah efek yang 

reversibel, yaitu yang menghasilkan potensial listrik akibat adanya suatu tekanan 

mekanik dan efek piezoelektrik.  Piezoelektrik digunakan untuk mengukur 

tekanan, percepatan dan rengangan. Bahan piezoelektrik dapat 

menghasilkan  listrik yang mempunyai tegangan tinggi ketika diberi 

regangan atau tekanan mekanik.  

 

 

  

 

 

 

Gambar 1 Piezoelektrik yang dapat menghasilkan energi listrik. 

 

Pada tahun 1880, Jacques dan Curre meneliti tentang bahan yang ada 

pada piezoelektrik, mereka mengemukakan bahwa piezoelektrik merupakan 

kategori bahan yang memiliki sifat  menarik untuk dikembangan. Mereka 

menjelaskan bahwa piezoelektrik dapat menghasilkan sebuah potensial 

listrik ketika Kristal di dalamnya dikompres yang ditunjukkan pada gambar 

1. Kemudian mereka meneliti lagi tentang piezoelektrik ternyata 

menunjukkan pengaruh sebaliknya bahwa kristal yang ada pada 

piezoelektrik dapat meleleh saat dialiri medan listrik. Pada gambar 2 

memperlihatkan proses dipol pada molekul kristal di dalam bahan 

piezoelektrik jika  diberi  tekanan mekanik dapat menghasilkan medan  

listrik karena molekul kristal berubah arah.  

 
Gambar 2 (a). Dipol yang ada didalam bahan piezoelektrik. (b). Tekanan 

yang dihasilkan ketika bahan mengalami tegangan. 

Koefisien d33 piezoelektrik tidak tergantung pada ( ) permitivitas 

dielektrik, ketebalan film ( ), tetapi juga tergantung pada modulus Young (Y) 

dan densitas ( i) dari muatan tersebut. 

       
  

 
 

   
  

  ⁄  

      
  

  ⁄  
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2.2 Polipropilena 

Polipropilena merupakan polimer hidrokarbon yang termasuk ke dalam 

polimer termoplastik yang dapat diolah pada suhu tinggi. Polipropilena 

berasal dari monomer propilena yang diperoleh dari pemurnian minyak bumi. 

Struktur molekul propilena CH2=CH-CH3. Secara industri, polimerisasi 

polipropilen dilakukan dengan menggunakan katalis koordinasi. Proses 

polimerisasi ini akan menghasilkan suatu rantai linear yang berbentuk -A-A-

A-A-A-, dengan A merupakan propilena. Reaksi polimerisasi dari propilena 

secara umum dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Reaksi Polimerisasi dari Propilena Menjadi Polipropilena 

 

Polipropilena merupakan jenis bahan baku plastik ringan, densitas 0,90-

0,92 kg/m2, memiliki kekerasan dan kerapuhan yang tinggi dan bersifat 

kurang stabil terhadap panas dikarenakan adanya hidrogen tersier. 

Penggunaan bahan pengisi dan penguat memungkinkan polipropilena 

memiliki mutu kimia yang baik sebagai bahan polimer dan tahan terhadap 

pemecahan karena tekanan (stress-cracking) walaupun pada temperatur 

tinggi. Kerapuhan polipropilena dibawah 0oC dapat dihilangkan dengan 

penggunaan bahan pengisi dengan bantuan pengisi dan penguat akan terdapat 

adhesi yang baik (Gachter, 1990).  Polimer yang memiliki konduktivitas 

panas rendah seperti polipropilena (konduktivitas = 0,12 W/m) 

kristalinitasnya sangat rentan terhadap laju pendinginan. Misalnya dalam 

suatu proses pencetakan termoplastik membentuk barang jadi yang tebal dan 

luas, bagian tengah akan menjadi dingin lebih lambat daripada bagian luar 

yang bersentuhan langsung dengan cetakan. Akibatnya akan terjadi perbedaan 

derajat kristalinitas pada permukaan dengan bagian tengahnya. Polipropilena 

mempunyai tegangan (tensile) yang rendah, kekuatan benturan  (impact 

strength) yang tinggi dan ketahan yang tinggi terhadap pelarut organik. 

Polipropilena juga mempunyai sifat isolator yang baik mudah diproses dan 

sangat tahan terhadap air karena sedikit menyerap air dan sifat kekakuan yang 

tinggi. Seperti polyolefin lain, polipropilena juga mempunyai ketahanan yang 

sangat baik terhadap bahan kimia anorganik non pengoksidasi, deterjen, 

alcohol dan sebagainya. Tetapi polipropilena dapat terdegradasi oleh zat 

pengoksidasi seperti asam nitrat dan hidrogen peroksida. Sifat kristalinitasnya 

yang tinggi menyebabkan daya regangannya tinggi, kaku dan keras (Almaika 

S., 1983). 
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2.3 Seng Oksida (ZnO) 

Seng merupakan logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau, dan 

bersifat diamagnetik. Seng mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan H2, 

dan menghasilkan ion divalensi. Selain itu, seng juga dapat larut dalam basa 

karena kemampuannya membentuk ion zinkat yang biasa ditulis ZnO2
2-

.  

 
Gambar 4 Serbuk ZnO 

Seng oksida merupakan senyawa anorganik dengan formula ZnO. ZnO 

merupakan bubuk berwarna putih yang hampir tidak larut dalam larutan 

netral tetapi dapat larut di dalam asam atau basa. Seng oksida (ZnO) adalah 

Kristal senyawa ionik yang terdiri dari kation-kation dan anion-anion yang 

tersusun secara teratur dan berulang. Kristal ZnO memiliki tiga bentuk umum 

yaitu wurtzite hexagonal, rocksalt kubus dan zincblende kubus. Struktur 

Kristal ZnO bentuk wurtzite adalah struktur yang paling stabil dan sering 

dijumpai, Seperti persamaan reaksi berikut ini: 

 2 Zn + O2   2 ZnO 

Bentuk zincblende dari ZnO terbentuk pada waktu pertumbuhan Kristal 

dan mencapai kestabilan ketika membentuk struktur kubus. Bentuk rocksalt 

hanya dijumpai pada tekanan 10 GPa. 

 

  
Gambar 5 (a) Struktur Rocksalt ZnO, (b) Struktur Zink Blende ZnO, dan 

(c) Struktur Wurtzite ZnO 

Pada struktur kristal, ZnO mempunyai sifat piezoelectric dan 

thermocromic. Piezoelectric adalah teknologi yang dapat mengubah energi 

mekanik menjadi energi listrik. Efek piezoelectric terjadi karena adanya 

bentuk kristal nano-sentrosimetris. ZnO merupakan salah satu material yang 

mempunyai bentuk kristal nano-sentrosimetris. Karena karakter yang sesuai 

tersebut, maka material ZnO diterapkan dalam nanogenerator piezoelektrik. 

Keuntungan ZnO dibanding bahan-bahan lain seperti SiC dan GaN 

adalah bisa dioperasikan di lingkungan yang keras dan bersuhu tinggi, 

resistansi yang lebih tinggi untuk keadaan radiasi energy tinggi. Selain itu, 

harga ZnO relatif murah, ikatannya sangat kuat, transparansi optik pada 

daerah tampak, stabilitas eksiton yang ekstrim, dan konstanta 

peizoelektriknya lebar. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian di lakukan di laboratorium Universitas Billfath Lamongan 

selama 4 bulan. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Penelitian ini memerlukan alat dan bahan seperti pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1 Daftar alat dan bahan. 

Alat Bahan 

1. Hot Plate with Magnetic Stirrer 1. Polypropelyne (PP) 

2. Oven 2. Zinc Oxide (ZnO) 

3. Casting Machine 3. Solvent (DMF dan NMP) 

4. Thickness Meter 4. Alumunium Foil 

5. Beaker   

6. Pipet   

 

3.3 Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan Bahan Poliprolina 

- Bahan pp dikeringkan dengan oven pada suhu 80
o
C selama 12 jam.  

- Selanjutnya  PP yang kering  dicampur dengan  NMP pada  

perbandingan 1:5 lalu diaduk sampai menjadi homogeneos  

- kemudian ditutup dengan alumunium foil dengan suhu 75
o
C rotasi 200 

rpm selama 3 jam.  

- Setelah itu pp di panaskan lagi pada suhu 80
o
C selama 15 menit 

sampai gelembung pada PP itu hilang. 

2. Pembuatan Bahan Zno 

- ZnO dilarutkan dengan NMP dengan perbandingan 0.1 gr : 2 ml. 

- ZnO lalu dipanaskan dengan suhu 80
o
C selama 20 menit. 

3. Pembuatan Film PP/Zno 

- ZnO dicampurkan ke PP dan dipanaskan pada suhu 80
o
C selama 1 hari 

sampai warnanya berubah menjadi putih.  

- Kemudian dikeringkan dengan suhu 60
o
C selama 24 jam.  

- Setelah dipanaskan film PP/ZnO diuapkan dengan suhu 125
o
C selama 

3 jam. 
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Gambar 6 Diagram alur pembuatan film PP/ZnO. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 Anggaran Biaya 

 

Tabel 2 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-PE 

 

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 

1 Peralatan penunjang 5.163.000 

2 Bahan habis pakai 2.007.000 

3 Perjalanan, karakterisasi bahan 471.000 

4 Lain-lain: publikasi, seminar, laporan. 4.563.000 

Jumlah 11.733.000 

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

 

Tabel 3 Jadwal Kegiatan PKM-PE 

 

No Kegiatan 
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi literatur                  

2 Persiapan alat dan bahan                 

3 Penelitian                 

4 
Analisa hasil dan 

pembahasan 
                

5 Pembuatan laporan                 

6 Publikasi jurnal                 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

1. Peralatan Penunjang 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan Jumlah (Rp) 

Hot Plate with 

Magnetic 

Stirrer 

Memanaskan dan 

mengaduk bahan 

1 3.400.000 3.400.000 

Casting 

Machine 

Membuat Film 1 550.000 550.000 

Thickness 

Meter 

Mengukur 

ketebalan Film 

1 438.000 438.000 

Beaker 100 mL Wadah ZnO 5 20.000 100.000 

Beaker 250 mL Wadah PP 5 40.000 200.000 

Mikro pipet Menambahkan 

ZnO pada PP 

1 475.000 475.000 

Sub Total (Rp) 5.163.000 

 

2. Bahan Habis Pakai 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan Jumlah (Rp) 

Zinc Oxide 

(ZnO) 

Bahan 

tambahan 

1 Kg 65.000 65.000 

Solvent NMP Bahan pelarut 

PP dan ZnO 

2 botol 956.000 1.912.000 

Alumunium 

Foil 

Penutup  2 gulung 15.000 30.000 

Sub Total (Rp) 2.007.000 

 

3. Perjalanan 

Material 
Justifikasi 

Perjalanan 
Kuantitas Harga Satuan Jumlah (Rp) 

Transportasi ke 

tempat 

pengujian 

Perjalanan 

pulang pergi 

ke UNS 

3 112.000 336.000 

Karakterisasi 

sampel 

Pengujian 

sampel 

menggunakan 

SEM, LCR, 

dan Hardness 

Machine  

12 200.000 2.400.000 

Konsumsi Konsumsi 3 45.000 135.000 



 
 

saat 

perjalanan 

Sub Total (Rp) 2.871.000 

 

4. Lain-Lain 

Material Justifikasi  Kuantitas Harga Satuan Jumlah (Rp) 

Pembuatan 

laporan 

Print copy 

laporan 

3 64.000 192.000 

Publikasi 

Jurnal Nasional 

Pembayaran 

Jurnal 

Nasional 

1 1.500.000 1.500.000 

Sub Total (Rp) 1.692.000 

Total (Keseluruhan) 11.733.000 

 

  



 
 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 

No Nama / NIM 
Program 

Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

Uraian 

Tugas 

1. Agung Saputra Fisika Fisika 10 jam/minggu Peneliti 

2. Titin Musayaroh Pendidikan 

Kimia 

Pendidikan 

Kimia 

10 jam/minggu Peneliti 

3. Nailus Saidah Fisika Fisika 10 jam/minggu Peneliti 
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