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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.1 Transkrip Wawancara  

Wawancara kepada pengepul sampah bertujuan untuk mengetahui 

tentang sampah 

1. Sudah berapa lama bisnis pengelolaan sampah ini berdiri ? 

2. Apa saja barang yang di terima di usaha pengelolaan sampah ini ? 

3. Berapa sampah yang di terima dalam satu bulan ? 

4. Darimana saja orang yang menyetorkan sampah kesini ? 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat  sekitar dengan adanya pengelolaan 

sampah di sekitar mereka ? 

6. Biasanya paling banyak orang menjual sampah jenis apa ? 

7. Apakah semua sampah daur ulang yang di setorkan kesini bisa dijual ? 

8. Bagaimana proses pengelolaan sampah disini ? 

9. Apa yang menjadi kendala bapak dalam bisnis daur ulang sampah ini ? 

10. Bagaimana tanggapan bapak dengan adanya bank sampah ? 

 

Transkrip Wawancara dengan Pak Santoso ( pengepul sampah di Tugu ) 

I  : ―Selamat siang pak, Saya akan mengajukan pertanyaan. Sejak kapan ya 

pak bisnis ini ada ?‖ 

M  :  ―Sekitar lima belas tahunan‖ 

I : ―Barang apa saja ya pak yang di terima di usaha pengelolaan sampah 

ini?‖ 

M  : ―Disini barangnya sejenis plastik‖ 

I : ―Cotohnya seperti apa Pak?‖ 

M : ―Contohnya seperti ini mas (sambil menunjuk barang), ini contoh barang 

yang masih mentah.‖ 

I : ―Nanti itu akan diproses lagi ya?‖ 

M : ―Ya Mas..‖ 
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I : ―Berapa sampah yang diterima dalam satu bulan ?‖ 

M : ―Satu bulan itu sekitar 20 (dua puluh) ton.‖ 

I : ―Dari mana saja barang-barang diterima?‖ 

M : ―Dari Semarang dan sekitarnya, ada juga yang dari Kendal.‖ 

I : ―Bagaimana tanggapan masyarakat  sekitar dengan adanya pengelolaan 

sampah di sini ?‖ 

M  : ―Baik Mas disini dengan adanya bank sampah.‖ 

I : ―Biasanya paling banyak orang menjual sampah jenis apa ?‖ 

M : ―Plastik ember, plastik bekas minuman seperti ini Mas (sambil menunjuk    

beberapa barang)‖ 

I : ―Semua sampah disini yang di setorkan orang bisa dijual pak ?‖ 

M : ―Bisa semua mas, nanti masih akan dipisah nanti yang ada sampahnya 

dibuang.‖ 

I : ―Proses pengelolaan sampah disini tu bagaimana ya pak ?‖ 

M : ―Prosesnya dari pengirim yang masok nanti baru disortir lalu digiling 

baru dijual.‖ 

I : ―Yang menjadi kendala apa ya pak dalam bisnis daur ulang sampah ini ?‖ 

M : ―Bahannya Mas agak sulit dapatnya, bahannya kurang.‖ 

I : ―Menurut bapak bagaimana tanggapanya dengan adanya bank sampah ?‖ 

M : ―Sejauh ini sudah bagus Mas.‖ 

I : ―Kita bisa lihat jenis barangnya tidak Mas ?‖ 

M : ―Disini Mas (sambil menunjuk barang), ini contoh barang-barangnya, ini 

sedang dipilah-pilah setelah itu barang masuk penggilingan.‖ 

I : ―Baik Pak, Terima kasih atas waktunya.‖ 

M : ―Ya Mas, sama-sama‖ 
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Lampiran 1.2 Transkrip Wawancara 

Wawancara kepada pengepul sampah bertujuan untuk mengetahui tentang 

sampah 

1. Sudah berapa lama bisnis pengelolaan sampah ini berdiri ? 

2. Apa saja barang yang di terima di usaha pengelolaan sampah ini ? 

3. Berapa sampah yang di terima dalam satu bulan ? 

4. Darimana saja orang yang menyetorkan sampah kesini ? 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat  sekitar dengan adanya pengelolaan 

sampah di sekitar mereka ? 

6. Biasanya paling banyak orang menjual sampah jenis apa ? 

7. Apakah semua sampah daur ulang yang di setorkan kesini bisa dijual ? 

8. Bagaimana proses pengelolaan sampah disini ? 

9. Apa yang menjadi kendala bapak dalam bisnis daur ulang sampah ini ? 

10. Bagaimana tanggapan bapak dengan adanya bank sampah ? 

 

Transkrip Wawancara dengan Pak H Marto ( pengepul sampah di johar ) 

I  : Selamat siang pak, Saya akan mengajukan pertanyaan. Sejak kapan ya 

pak     bisnis ini ada ? 

M  :  Yaaa sekitar sepuluh tahunan 

I : Barang apa saja ya pak yang di terima di usaha pengelolaan sampah ini ? 

M  : Yaa semuanya. Besi, Plastik ya pokoknya semuanya kardus. 

I : Kalo disini perbulan kira – kira omsetnya berapa ton ya ? 

M  : 10 sampai 15 ton    

I : Darimana saja orang yang menyetorkan sampah kesini pak ? 

M : Biasanya ya warga sekitar  

I : Bagaimana tanggapan masyarakat  sekitar dengan adanya pengelolaan 

sampah di sini ? 

M  : ya masyarakat senang karena bisa menjual barang bekasnya 

I : Biasanya paling banyak orang menjual sampah jenis apa ? 
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M : yaa yang paling banyak plastik sama besi mas 

I : Semua sampah disini yang di setorkan orang bisa dijual pak ? 

M : Bisa semua mas. Semua laku 

I : Proses pengelolaan sampah disini tu bagaimana ya pak ? 

M : yaa kalo ada barang yang datang kita timbang terus kita sortir 

I : Yang menjadi kendala apa ya pak dalam bisnis daur ulang sampah ini ? 

M : Biasanya kalau musim hujan mas barangnya basah 

I : Menurut bapak bagaimana tanggapanya dengan adanya bank sampah ? 

M : Ya bagus mas asal udah ngerti saja jenis – jenis sampah 
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Lampiran 1.3 Transkrip Wawancara 

Wawancara kepada pengepul sampah bertujuan untuk mengetahui tentang 

sampah 

1. Sudah berapa lama bisnis pengelolaan sampah ini berdiri ? 

2. Apa saja barang yang di terima di usaha pengelolaan sampah ini ? 

3. Berapa sampah yang di terima dalam satu bulan ? 

4. Darimana saja orang yang menyetorkan sampah kesini ? 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat  sekitar dengan adanya pengelolaan 

sampah di sekitar mereka ? 

6. Biasanya paling banyak orang menjual sampah jenis apa ? 

7. Apakah semua sampah daur ulang yang di setorkan kesini bisa dijual ? 

8. Bagaimana proses pengelolaan sampah disini ? 

9. Apa yang menjadi kendala bapak dalam bisnis daur ulang sampah ini ? 

10. Bagaimana tanggapan bapak dengan adanya bank sampah ? 

 

Transkrip Wawancara dengan Pak  Yono ( pengepul sampah di Mangkang ) 

I  : Selamat siang pak, Saya akan mengajukan pertanyaan. Sejak kapan ya 

pak bisnis ini ada ? 

M  :  Yaaa sekitar 20 tahunan 

I : Barang apa saja ya pak yang di terima di usaha pengelolaan sampah ini ? 

M  : Kertas – kertas, Besi, Plastik ya segala macam rosok 

I : Kalo disini perbulan kira – kira omsetnya berapa ton ya ? 

M  : Ya 20 ton  

I : Darimana saja orang yang menyetorkan sampah kesini pak ? 

M : Dari mana saja mas di terima 

I : Bagaimana tanggapan masyarakat  sekitar dengan adanya pengelolaan 

sampah di sini ? 

M  : Bagus mas membantu ekonomi mereka 

I : Biasanya paling banyak orang menjual sampah jenis apa ? 

M : Paling banyak plastik sama besi mas 
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I : Semua sampah disini yang di setorkan orang bisa dijual pak ? 

M : Bisa mas 

I : Proses pengelolaan sampah disini tu bagaimana ya pak ? 

M : Nanti ada barang datang kita timbang bobotnya terus kita pilah baru bisa 

dijual mas 

I : Yang menjadi kendala apa ya pak dalam bisnis daur ulang sampah ini ? 

M : Kendalanya ya biasanya modalnya mas soalnya harus dibuat muter tiap 

hari 

I : Menurut bapak bagaimana tanggapanya dengan adanya bank sampah ? 

M : Ya boleh saja mas asal harganya masuk 
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Lembar Hijau Hasil Scan Plagiasi 
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