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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Data penelitian yang disajikan meliputi data timbulan sampah plastik, data pengetahuan dan praktik separasi sampah plastik, serta data 

potensi daur ulang sampah plastik berupa analisis faktor-faktor potensial daur ulang. 

 

A. Timbulan Sampah Plastik 

Hasil pengukuran timbulan sampah plastik disajikan dalam tabel.1. Rata-rata berat sampah plastik antara 7-9 kg/hari. Berat 

timbulan sampah plastik tertinggi pada hari ke-6 dan hari ke-8 sebesar 9 kg/hari. Volume sampah plastik diperoleh dari hasil 

pengukuran tinggi sampah plastik per hari dikalikan luas wadah pengukur, total volume sampah plastik sebesar 5,211 liter. Tabel 2 

menunjukan total rerata volume sampah plastik selama delapan hari pengukuran sebesar 716,3 liter/unit. Tabel 3 menunjukan berat 

komposisi sampah plastik selama delapan hari pengukuran, berat komposisi tertinggi adalah LDPE sebesar 41,7%. 

 

 

Tabel 1. Berat dan Volume Sampah Plastik. 

Satuan Hari Pengukuran Timbulan Sampah Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Berat (kg) 8,5 8 7,5 7 7,5 9 7 9 63,5 

Volume (m3) 0,40162 0,40162 0,45182 0,41835 0,45182 0,45182 0,41835 0,45182 3,44726 

 



27 
 

 

Tabel 2. Rerata Volume Sampah Plastik. 

Satuan Hari Pengukuran Timbulan Sampah Total 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Rerata Volume 

(m3) 

0,10041 0,10041 0,11296 0,10458 0,11295 0,11295 0,10458 0,11295 0,8618 

 

Tabel 3. Komposisi Sampah Plastik. 

Komposisi Berat Jenis Polimer Sampah plastik (Kg)  

Total 

Komposisi 

(%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PETE 4,5 3 4 2 2 2,5 2 2 22 35 

LDPE 2 3 1,5 3 3,5 5,5 3 5 26,5 42 

PP 1 1 1 1 1 1 1 1 8 12 

HDPE 1 1 1 1 1 0 1 1 7 11 
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B. Praktek Separasi Sampah Plastik 

Pemulung dan pengepul sampah plastik diwawancarai untuk memperoleh data 

pengetahuan dan praktik separasi sampah plastik. Seluruh hasil wawancara 

terangkum dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1. Hasil Wawancara Pengepul Sampah Plastik. 

No. Pertanyaan Jawaban  

1. Sejak kapan memulai pekerjaan 

sebagai pengepul sampah 

plastik. Sudah berapa lama 

menggeluti profesi ini dalam 

bisnis daur ulang sampah? 

Rata-rata para pengepul telah menggeluti 

profesi sebagai pengepul lebih dari 20 

tahun. Para pengepul memulai 

pekerjaannya sejak tahun 1990an, mulai 

dari menjadi pengumpul barang-barang 

rosokan kemudian berkembang menjadi 

tempat pengepulan. 

2. Pola kerja dalam pengepulan 

sampah plastik apakah rutin atau 

tidak rutin? 

Pola kerja para pengepul dilakukan rutin 

setiap hari kecuali hari libur nasional. 

Aktivitas yang rutin dilakukan adalah 

menerima sampah plastik yang dikirim 

baik oleh pemulung atau lapak sampah 

kecil. Pengepul juga turun ke lokasi 

tempat pemulung memungut sampah 

plastik untuk membelinya. Sampah 

plastik kemudian disortir, dibersihkan,  

ditimbang dan dikemas rapi. Sampah 

yang sudah dikemas akan dikirim rutin 

setiap minggu. 

3. Durasi kerja dalam usaha 

pengepulan sampah plastik, 

berapa jam per hari dan berapa 

hari per bulan? 

Rata-rata aktivitas di tempat pengepulan 

dimulai dari pukul 08.00 pagi sampai 

pukul 17.00. Para pengepul beraktivitas 

setiap hari mulai dari kegiatan pembelian 

sampah plastik, penyortiran, pengemasan 

dan pengiriman ke pabrik. 
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Tabel 1........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban  

4. Ceritakan aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan dari 

datang sampai pulang. 

Aktivitas ditempat pengepulan dimulai 

dari pembelian sampah plastik dari para 

penjual. Penyortiran sampah plastik 

berdasarkan jenisnya termasuk 

membersihkan plastik yang kotor. 

Selanjutnya plastik yang disortir akan 

ditimbang dan dikemas dalam karung. 

Hampir semua pengepul menggunakan 

karung untuk pengepakan sampah. Setiap 

seminggu sekali plastik yang telah 

dikemas dikirim ke pabrik. Rata-rata 

plastik dikirim ke pabrik daur ulang yang 

berlokasi di Solo. Pada hari-hari tertentu 

pengepul turun ke lapangan (TPA 

Jatibarang) untuk membeli sampah dari 

para pemulung. Masing-masing pengepul 

membeli sampah dari pemulung 

langganannya. 

5. Apakah pengepul juga turun 

ke lapangan? Aktivitas apa 

yang dilakukan selama berada 

di lapangan? 

Para pengepul rata-rata turun ke lapangan 

dua kali dalam seminggu, namun tidak 

semua pengepul turun ke lokasi pada hari 

yang sama. Aktivitas yang dilakukan 

selama di lapangan adalah membeli 

sampah plastik dari pemulung di TPA 

(dalam kondisi telah dipilah berdasarkan 

jenisnya dan dikemas), sampah ditimbang 

sebelum dibeli. Rata-rata aktivitas 

pengepul di lapangan dimulai dari pukul 

09.00 pagi sampai selesai proses 

pembelian sampah plastik dari pengepul. 
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Tabel 1........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban  

6. Jenis plastik apa saja yang 

dikumpulkan? 

Hampir semua jenis plastik dikumpulkan 

oleh pengepul, kecuali plastik kemasan 

berukuran kecil seperti plastik kemasan 

shampoo, mie instan, pewangi pakaian 

dan plastik kemasan makanan ringan. 

Alasannya tidak ada permintaan untuk 

jenis plastik kemasan tersebut. Plastik 

yang berasal dari bahan otomotif masih 

diterima tetapi ban bekas tidak diterima 

oleh pengepul. 

7. Berapa banyak plastik yang 

dikumpulkan selama berada 

di lokasi? 

Para pengepul mengumpulkan berbagai 

jenis sampah dua kali seminggu, jumlah 

total untuk seluruh jenis sampah kurang 

lebih 2-3 ton per minggu. Untuk jumlah 

sampah plastik setiap minggu dapat 

mencapai 600-700 kg. 

8. Kendala apa yang paling 

sering dihadapi selama di 

lapangan? 

Tidak ada kendala berarti bagi para 

pengepul, kadang-kadang para pengepul 

mengalami keisengan dari para pemulung 

yang mengisi air atau kotoran ke dalam 

botol-botol plastik yang akan dijual, 

tujuannya untuk menambah berat 

sampah. Selebihnya tidak ada kendala 

rumit bagi para pengepul selama berada 

dilokasi. 
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Tabel 1........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban  

9. Berapa banyak sampah 

plastik yang masuk setiap 

hari ke tempat pengepulan? 

Diperkirakan jumlah sampah plastik yang 

masuk setiap hari bisa mencapai 200 kg 

sampah plastik. Sebenarnya, para 

pengepul hanya menghitung jumlah 

sampah plastiknya setiap minggu. 

10. Perlakuan apa yang perlu 

dilakukan pada sampah 

plastik sebelum dikirim ke 

pabrik daur ulang? 

Plastik harus dibersihkan dan disortir 

sebelum dikirim. Jenis plastik 

pengemasan dan plastik kresek dipisah 

berdasarkan bahan plastik. Sampah jenis 

botol plastik, gelas plastik atau 

jerigendilepas labelnya, tutup botol 

dipisah dari botol sebelum dikemas. 

Beberapa botol dan gelas plastik 

disusutkan ukurannya sebelum dikemas. 

Ini adalah perlakuan yang rutin dikerjakan 

sebelum plastik dikirim ke penyuplai. 

11. Jenis plastik apa yang 

diterima oleh pabrik daur 

ulang plastik? 

Semua jenis plastik diterima oleh pabrik 

kecuali plastik dengan tekstur yang tebal 

seperti ban kendaraan. Beberapa alat 

otomotif berbahan plastik masih diterima, 

karena dikategorikan sebagai rosokan oleh 

pengepul. Namun alat-alat otomotif jarang 

dijual ke tempat pengepulan sampah 

plastik. Biasanya alat-alat otomotif dijual 

ke pengepul yang khusus menampung 

jenis plastik tersebut. 
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Tabel 1........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban  

12. Kegiatan pemilahan atau 

penyortiran sampah plastik 

seperti apa? 

Untuk plastik pengemasan disortir 

berdasarkan warna dan jenis bahan, 

plastik pengemasan serta plastik wrap 

berwarna putih bening dipisah dari 

kantung plastik. Selanjutnya plastik yang 

telah disortir berdasarkan warna, disortir 

lagi berdasarkan bahan plastik yang lebih 

tebal akan dikemas terpisah dari kantung 

plastik berbahan tipis. Untuk sampah 

berupa botol dan gelas plastik sebelum 

disortir label kemasan dilepas dan tutup 

botol dipisah dari botol. Beberapa 

pengepul juga memberi perlakuan berupa 

penyusutan atau pengurangan ukuran 

plastik biasanya pada botol air mineral, 

botol soda atau gelas plastik. Namun 

karena memakan banyak waktu untuk 

perlakuan, pengepul memutuskan tidak 

melakukan perlakuan tersebut. 

Selanjutnya hasil sortiran dibersihkan 

sebelum dikemas kedalam karung. 

13. Dalam keadaan seperti apa 

plastik dapat dikirim ke 

pabrik daur ulang? 

Plastik dikirim ke pabrik dalam keadaan 

telah disortir sesuai jenisnya (bukan jenis 

polimer tetapi berdasarkan bahan item 

plastik seperti item berbahan tebal dipisah 

dari yang tipis, juga berdasarkan warna) 

serta dikemas rapi sebelum dikirim ke 

pabrik. 
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Tabel 1........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban  

14. Berapa jumlah sampah plastik 

yang dijual ke pabrik. 

Rata-rata para pengepul sampah plastik 

melakukan pengiriman ke pabrik daur 

ulang setiap satu minggu. Jumlah plastik 

yang dikirim dapat mencapai 2-3 ton 

sampah plastik. 

15. Berapa harga yang dipatok 

untuk menjual plastik ke 

pabrik? 

Harga untuk plastik kemasan berwarna 

putih bening dan putih susu (istilah yang 

dipakai pengepul adalah PE) dipatok 

seharga Rp. 3.500/kg. Plastik kresek 

berwarna kuning, merah, biru dan hitam 

(istilah yang dipakai adalah HD) dipatok 

dengan harga Rp. 1.800/kg. Penjualan 

botol plastik air mineral dan botol 

sodadipatok seharga Rp. 3.500/kg, gelas 

plastik air mineral atau juice Rp. 5000/kg. 

Jerigen dan botol sejenis botol shampoo 

dan botol kosmetik Rp. 5000/kg. Sampah 

sejenis ember plastik dan perabot rumah 

tangga berbahan plastik dijual seharga Rp. 

4000/kg.  
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Tabel 1........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban  

16. Produk akhir apa yang 

dihasilkan dari operasi daur 

ulang? 

Rata-rata para pengepul tidak mengetahui 

pasti produk akhir apa yang dihasilkan 

dari daur ulang sampah plastik, beberapa 

menyebutkan hasil daur ulang adalah 

berupa rafia, hasil daur ulang plastik 

kresek berwarna hitam, kuning, merah 

atau biru. Plastik kresek berwarna juga 

dapat didaur ulang kembali menjadi 

plastik kresek. Sedotan merupakan hasil 

daur ulang dari plastik pengemasan 

berwarna putih bening dan putih susu. 

Untuk botol plastik, botol air mineral, 

botol soda, botol kemasan dan jerigen, 

para pengepul sebatas mengetahui jenis 

tersebut akan digiling menjadi biji plastik. 

17. Masalah yang paling umum 

dihadapi selama menjalankan 

usaha daur ulang plastik? 

Masalah yang paling umum bagi pengepul 

ketika harga jual sampah plastik turun, 

penjual sampah plastik sepi, tidak banyak 

yang mau menjual sampah plastik karena 

merasa rugi. Masalah lainnya seperti saat 

musim hujan beberapa pemulung enggan 

untuk bekerja rutin sehingga masukan 

sampah ke pengepul berkurang. 

18.  Apa yang perlu dilakukan 

agar usaha daur ulang sampah 

plastik tetap berjalan. 

Ramah pada pembeli, tidak mengambil 

untung terlalu banyak. Membeli sampah 

dari pemulung dengan uang tunai. Tidak 

menyia-nyiakan sampah plastik dengan 

membuang sembarangan. 
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Tabel 2. Hasil Wawancara Dengan Pemulung Sampah Plastik. 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sejak kapan memulai 

pekerjaan sebagai pemulung? 

Sudah berapa lama berprofesi 

sebagai pemulung? 

Rata-rata pemulung yang ada di TPA 

Jatibarang memulai pekerjaan sebagai 

pemulung mulai tahun 2007 atau 2008. 

Profesi pemulung telah dilakukan lebih 

dari 8 tahun. Salah satu pemulung 

diantaranya bahkan telah menekuni 

profesinya kurang lebih 20 tahun. 

2. Bagaiman pola kerja sebagai 

pemulung? Rutin atau tidak 

rutin? 

Para pemulung selalu rutin memulung 

sampah setiap hari. Mereka memiliki 

tempat tinggal yang ada di sekitar TPA, 

pemulung menyebutnya sebagai pondok 

pemulung. Tujuan mereka tinggal di dekat 

TPA agar dapat leluasa memulung kapan 

pun. Pemulung akan memilah sampah 

setiap hari kemudian mulai menyortir, 

membersihkan dari tanah atau debu dan 

mengemas. 

3. Bagaiman durasi kerjanya, 

setiap hari berapa jam? 

Selama sebulan berapa hari 

kerja? 

Rata-rata pemulung bekerja setiap hari 

dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 5 sore 

atau 6 sore. Hari libur pun pemulung tetap 

memungut sampah, alasannya walaupun 

hari libur sampah tetap dibuang ke TPA, 

mereka merasa rugi jika satu hari saja 

tidak memungut sampah. Satu atau dua 

jam dalam sehari biasanya dipakai 

pemulung untuk istirahat dan makan 

siang. 
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Tabel 2........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban 

4. Ceritakan aktivitas atau 

kegiatan dari datang ke 

lokasi pemungutan sampah 

sampai pulang. 

Aktivitas memulung dimulai pagi hingga siang 

lalu para pemulung istirahat dan makan sekitar 

pukul 12.00 sampai pukul 14.00. Kegiatan 

memulung dilanjutkan lagi hingga diperoleh 

sampah yang dirasa sudah cukup banyak. 

Selanjutnya sampah yang dipungut dibersihkan 

dari debu dan tanah kemudian dipilah dan 

dikemas, seluruh kegiatan dilakukan sampai 

selesai. Hari-hari tertentu ketika pengepul 

datang, kegiatan memulung akan dilakukan 

dari pagi hingga pukul 10.00 kemudian 

dilanjutkan dengan menjual hasil pungutan 

sampah yang telah dikemas ke pengepul. Tidak 

semua pemulung menjual plastik ke pengepul 

yang sama. Setiap pemulung punya pengepul 

masing-masing yang telah bekerja sama dengan 

mereka dalam waktu yang lama (pemulung 

menyebutnya sebagai bos bukan pengepul) 

yang berbeda.  

5. Jenis plastik apa yang 

dikumpulkan di lokasi 

pemungutan sampah? 

Semua jenis plastik dipungut untuk dijual mulai 

dari botol plastik, gelas plastik (gelas kemasan 

air mineral, gelas plastik untuk juice), plastik 

pengemasan produk berwarna putih bening 

berukuran besar dan kecil dan plastik kresek. 

Ada juga jerigen dan ember plastik, perabotan 

rumah tangga berbahan plastik, tali dan selang 

plastik. Yang tidak dipungut adalah plastik 

kemasan sachet (plastik shampo, plastik 

pewangi pakaian, kemasan minuman instan dan 

plastik kemasan makanan ringan) alasannya 

karena tidak laku terjual. 
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Tabel 2........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban 

6. Berapa banyak sampah 

plastik yang dikumpulkan 

setiap hari? 

Setiap hari pemulung mampu 

mengumpulkan sekitar 20 hingga 30 kg 

sampah plastik. Penjualan sampah plastik 

dilakukan dua kali dalam seminggun 

sehingga total sampah dalam sekali jual 

dapat mencapai  60 hingga 70 kg 

7. Apakah ada alat yang 

digunakan untuk memilah 

atau menyortir sampah 

plastik? 

Alat untuk memilah sampah berupa 

gancu, semua pemulung menggunakan 

gancu untuk memungut sampah. Alat 

lainnya adalah keranjang untuk 

menyimpan sampah yang dipungut, serta 

sepatu boots karet yang dipakai saat 

memungut sampah. 

8. Kegiatan pemilihan atau 

penyortiran sampah itu 

seperti apa? 

Sampah plastik yang telah dipungut 

disortir berdasarkan item. Jenis botol 

plastik dipisah dari plastik kemasan dan 

kantung plastik. Kantung plastik dan 

plastik pengemasan disortir berdasarkan 

warna. Plastik pengemasan berwarna 

putih bening dan putih susu dipisah dari 

kantung plastik/kresek berwarna lainnya. 

Selanjutnya sampah yang telah dipilah 

dikemas, botol plastik dimasukan kedalam 

karung sementara kantung kresek dipress 

(istilah yang digunakan pemulung). 

Beberapa pengepul meminta pemulung 

melepas label yang ada pada botol plastik 

atau gelas plastik. 
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Tabel 2........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban 

9. Perlakuan apa yang dilakukan 

selama proses pemilahan 

sampah? 

Sampah plastik cukup disortir berdasarkan 

kategori, misalnya kategori botol-botol 

plastik dikemas terpisah dari kantung 

plastik. Peralatan rumah tangga dan 

elektronik yang berbahan plastik dikemas 

sendiri. Plastik kresek dikemas terpisah 

dari plastik wrap atau plastik pengemasan 

produk yang berukuran besar.Selama 

penyortiran plastik cukup dibersihkan dari 

kotoran yang menempel. Beberapa 

pengepul meminta agar plastik yang dijual 

tidak ditempeli kotoran atau tanah dan 

telah dikemas rapi. 

10. Apakah pengepul juga turun 

ke lapangan? Aktivitas apa 

yang dilakukan antara 

pengepul dan pemulung 

selama berada dilapangan? 

Semua pengepul turun ke TPA untuk 

membeli sampah plastik, namun pengepul 

yang turun ke lokasi, tidak secara 

bersamaan. Selama berada dilapangan 

pengepul akan memeriksa sampah plastik 

yang akan dijual oleh pemulung, 

kemudian menimbang sampah plastik 

tersebut dan membayar tunai ke pemulung 

sesuai jumlah sampah plastik yang dijual.  

11. Jenis plastik apa yang 

diterima oleh pengepul atau 

pabrik daur ulang plastik? 

Semua jenis plastik diterima oleh 

pengepul kecuali plastik kemasan sachet 

(kemasan shampoo, kemasan makanan 

ringan, kemasan minuman instan, 

kemasan pewangi dan kemasan mi 

instan), juga ban bekas atau alat otomotif 

yang berbahan keras, alasannya karena 

tidak laku terjual. 
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Tabel 2........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban 

13. Dalam keadaan seperti apa 

plastik harus dijual ke 

pengepul atau pabrik? 

Sampah plastik yang dijual ke pabrik telah 

disortir, dibersihkan dan dikemas dengan 

baik. Seluruh sampah plastik yang 

dipungut pemulung biasanya hanya dijual 

ke pengepul. Pemulung tidak menjual 

langsung ke pabrik daur ulang. Beberapa 

pemulung mengatakan bahwa mereka 

hanya menjual hasil pungutan plastiknya 

ke pengepul, nantinya pengepul yang 

langsung berurusan dengan pabrik daur 

ulang. 

14. Berapa harga yang dipatok 

untuk menjual plastik ke 

pengepul atau pendaur ulang 

sampah? 

Plastik kresek berbagai warna (istilah 

yang dipakai pemulung: HD) dijual 

seharga Rp.800/kg, plastik pengemasan 

berwarna putih bening berukuran besar 

(istilah pemulung: PE) dijual seharga 

Rp.1.800/kg sedangkan yang berukuran 

kecil dijual seharga Rp.800/kg. Plastik 

pengemasan makanan berukuran besar 

(sejenis plastik kemasan minyak goreng 

atau kecap) dijual seharga Rp.900/kg. 

Botol plastik dijual seharga Rp. 1.200/kg. 

Jerigen dan ember plastik Rp.4.000/kg. 

Gelas plastik dijual seharga Rp. 5.000/kg, 

jika botol plastik dan gelas plastik 

disusutkan ukurannya, maka harganya 

akan semakin tinggi. Namun, 

pengumpulannya juga harus lebih banyak 

item. 
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Tabel 2........ (Lanjutan) 

No. Pertanyaan Jawaban 

15. Produk akhir apa yang 

dihasilkan dari operasi daur 

ulang? 

Rata-rata para pemulung tidak mengetahui 

persis produk akhir dari sampah plastik 

yang dijual. Pemulung hanya 

memperkirakan hasil akhir daur ulang 

sampah plastik adalah rafia atau didaur 

ulang menjadi plastik kresek lagi. 

16. Masalah yang paling umum 

dihadapi selama menekuni 

profesi sebagai pemungut 

sampah? 

Saat musim hujan, pemulung sering 

kesulitan memulung sampah karena 

sampah basah dan lebih kotor. Proses 

penyortiran lebih susah dikarenakan 

kondisi sampah yang basah. Durasi 

pemungutan sampah saat musim hujan 

juga berkurang dan berpengaruh terhadap 

jumlah sampah yang dipungut dan 

pendapatan mereka. Rata-rata pemulung 

relatif lebih tahan dengan bau sampah 

yang menyengat saat musim hujan. 

 

 

Di Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) Jatibarang, pemulung dan 

pengepul melakukan kerja sama dalam mengumpulkan sampah. Rata-rata 

pengepul yang ditemui di TPA Jatibarang telah bergelut dalam usaha jual beli 

sampah plastik selama puluhan tahun, mereka mengawali pekerjaan sebagai 

pemulung dan kemudian berkembang menjadi pengepul. Pengepul tidak hanya 

membeli sampah plastik dari pemulung saja namun juga membeli dari lapak-

lapak sampah plastik. Pembelian sampah plastik dilakukan di lokasi TPA 

Jatibarang, pengepul langsung menimbang setiap sampah plastik yang akan dibeli 

dari pemulung, kemudian membayar tunai sesuai harga yang disepakati. Harga 

setiap item sampah plastik telah ditentukan oleh seluruh pengepul dan pemulung, 

sehingga tidak ada perbedaan harga penjualan sampah plastik ketika pemulung 

menjual ke pengepul yang berbeda. 
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Pemulung-pemulung adalah pengumpul pertama yang akan menjual 

sampahnya ke pengepul. Setiap pemulung telah memiliki kerja sama dengan 

pengepul, pemulung menjual sampah plastiknya ke pengepul setiap dua kali 

seminggu. Pengumpulan meliputi berbagai jenis botol plastik, lembaran plastik 

seperti kantung plastik, plastik wrap dan plastik kemasan produk. Wadah 

makanan, wadah kosmetik dan wadah plastik untuk produk lainnya, wadah 

makanan styrofoam. Plastik kemasan makanan, kemasan sabun cair dan kemasan 

untuk kosmetik. Seluruh item sampah plastik yang dikumpulkan oleh pengepul 

maupun pemulung, bersumber dari tempat pemrosesan akhir. Sampah plastik 

yang dikumpulkan selanjutnya dibersihkan, disortir dan dikemas untuk dikirim ke 

pabrik daur ulang. 

Setiap pengepul biasanya bekerja sama dengan lebih dari 5 orang pemulung 

dalam kegiatan jual beli sampah plastik. Pengepul juga membeli sampah plastik 

dari tempat-tempat penampungan sampah yang membawa sampahnya ke tempat 

pengepulan untuk dijual. Proses jual beli sampah plastik dilakukan setiap dua kali 

dalam seminggu, ketika pengepul datang ke TPA. Pengepul turun ke lapangan 

untuk melihat langsung bagaimana kondisi sampah plastik sebelum dibeli dari 

pemulung. Dalam proses jual beli sampah plastik, ada istilah yang digunakan oleh 

pemulung maupun pengepul untuk mengategorikan sampah plastik. Istilah PE 

adalah untuk item plastik berwarna putih dan HD untuk item plastik berwarna 

selain putih. Istilah PE dan HD berlaku untuk seluruh item sampah plastik baik 

itu item botol plastik maupun kantung plastik. 

Harga item plastik PE cenderung lebih tinggi dari plastik HD baik yang 

dijual oleh pemulung maupun pengepul. Plastik PE biasanya adalah item botol 

plastik dan plastik wrap.Pemulung menjual plastik wrap ke pengepul dengan 

harga Rp. 1.800/kg. Pengepul menjual ke pabrik daur ulang dengan harga yang 

lebih tinggi yaitu Rp. 3500/kg. Plastik HD yaitu plastik kresek berwarna dijual 

pemulung seharga Rp. 800/kg dan dijual oleh pengepul seharga Rp. 1800/kg. 

Demikian pula dengan harga untuk item botol plastik, dijual oleh pengepul ke 

pabrik seharga Rp. 3500/kg, yang dibeli dari pemulung seharga Rp. 1.200/kg. 

Gelas plastik dijual seharga Rp. 5000/kg, dibeli dari pemulung seharga Rp. 

4.000/kg. Perbedaan harga penjualan sampah plastik antara pengepul dan 

pemulung disesuaikan dengan perlakuan separasi yang diberikan. 
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Setiap plastik yang dikumpulkan akan disortir sebelum dikemas. Tahap 

penyortiran sudah dilakukan oleh pemulung setelah sampah plastik dipungut. 

Penyortiran oleh pemulung sangat sederhana cukup dengan memisahkan item 

botol plastik dan lembaran kantung plastik kemudian mengemasnya sebelum 

dijual ke pengepul. Pengepul yang membeli sampah plastik dari pemulung akan 

melakukan penyortiran kembali. Kegiatan penyortiran plastik ditempat 

pengepulan berbeda dengan penyortiran oleh para pemulung. Pemulung hanya 

memilah dan memisahkan botol plastik, gelas plastik serta kantung plastik 

kemudian dikemas. Untuk kantung plastik para pemulung menyortir lagi 

berdasarkan warna, tujuannya karena ada perbedaan harga jual untuk masing-

masing warna item plastik. Kegiatan penyortiran di tempat pengepulan sedikit 

lebih spesifik, misalnya item botol plastik harus disortir dari tutupan botol dan 

label kemasan. 

Penyortiran plastik juga meliputi penyusutan ukuran plastik, sesuai 

permintaan pabrik daur ulang. Item plastik yang disusutkan ukurannya adalah 

botol dan gelas plastik, tahap penyusutan botol plastik akan dilakukan di tempat 

pengepulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengepul, diketahui bahwa 

botol dan gelas plastik yang telah disusutkan ukurannya dijual dengan harga yang 

lebih tinggi. Walaupun demikian, penyusutan bobot plastik tidak dilakukan oleh 

semua pengepul, alasannya karena kekurangan tenaga untuk mengerjakan 

penyusutan ukuran item plastik. Selain itu, penyusutan sampah plastik hanya 

dilakukan ketika jumlah sampah plastik meningkat tinggi. 

Jika jumlah sampah plastik menurun pengepul harus mengumpulkan item 

plastik lebih banyak, karena bobot item plastik yang disusutkan mempengaruhi 

berat sampah plastik secara keseluruhan. Penurunan jumlah sampah plastik sering 

terjadi ketika musim penghujan. Banyak pemulung kesulitan memungut item 

plastik karena kondisi sampah yang basah dan lebih kotor. Durasi pemungutan 

sampah ikut berkurang ketika musim hujan sehingga jumlah sampah plastik yang 

dijual ke pengepul pun lebih sedikit. Saat musim hujan, pemulung butuh lebih 

banyak waktu untuk membersihkan sampah plastik, sebab setiap item plastik 

tidak dapat dijual ke pengepul dalam keadaan tidak bersih.  
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C. Potensi Daur Ulang Sampah Plastik 

Data potensi daur ulang sampah plastik dinilai dengan pemberian skor pada setiap 

faktor potensial untuk daur ulang. Data kemudian dianalisis menggunakan 

persamaan skala Likert untuk memperoleh skor kriterium, total skor dan persentase 

setiap faktor potensi daur ulang. Skor kriterium merupakan skor ideal untuk 

menentukan skala rating faktor-faktor potensi daur ulang, skor ideal yang 

digunakan adalah skor tertinggi. Data potensi daur ulang disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 1 Persepsi responden terhadap faktor pasar 

Faktor Kriterian Khusus Kategori jawaban Skor 

1 2 3 4 5 

Pasar Permintaan sampah plastik dari 

pabrik daur ulang dan jumlah 

pasokan sampah plastik yang 

dikirim ke pabrik daur ulang 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

 

6 

 

62 

 

Skor kriterium adalah 70 dan jumlah skor yang diperoleh untuk faktor pasar 

adalah 62. Berdasarkan data maka persentase potensi faktor pasar dalam kegiatan 

daur ulang sampah plastik temasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu 88 %. 

 

Tabel 2 Persepsi responden terhadap faktor insentif 

Faktor Kriterian Khusus Kategori jawaban Skor 

1 2 3 4 5 

Insentif Pendapatan  yang diperoleh 

dalam kegiatan daur ulang 

sampah plastik. Dari penjualan 

sampah plastik 

 

0 

 

0 

 

7 

 

5 

 

2 

 

51 

 

Skor kriterium adalah 70 dan jumlah skor yang diperoleh untuk faktor insentif 

adalah 51. Potensi faktor insentif dalam kegiatan daur ulang sampah plastik 

sebesar termasuk dalam kriteria tinggi yaitu 72 %. 
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Tabel 3 Persepsi responden terhadap faktor kuantitas dan komposisi limbah 

Faktor Kriterian Khusus Kategori jawaban Skor 

1 2 3 4 5 

Kuantitas serta 

komposisi limbah 

Jumlah sampah plastik 

yang dibuang ke tempat 

pemrosesan akhir setiap 

hari serta besaran 

komposisi sampah plastik 

terhadap komponen 

sampah lainnya seperti 

kayu, kaca, kertas dan 

logam 

 

0 

 

0 

 

4 

 

5 

 

5 

 

57 

 

Skor kriterium sebesar 70 dan jumlah skor yang diperoleh untuk faktor kuantitas 

serta komposisi limbah sebesar 57. Berdasarkan data maka potensi faktor 

kuantitas serta komposisi limbah termasuk kriteria tinggi yaitu 73 %. 

 

Tabel 4 Persepsi responden terhadap faktor pengumpulan dan separasi 

Faktor Kriterian Khusus Kategori jawaban Skor 

1 2 3 4 5 

Pengumpulan 

dan separasi 

Pemberian perlakuan 

pada sampah plastik 

sesuai kriteria daur 

ulang, sebelum plastik 

dikirim ke pabrik. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10 

 

4 

 

60 

 

Skor kriterium adalah 70 dan jumlah skor yang diperoleh untuk faktor 

pengumpulan dan separasi adalah 60. Berdasarkan data maka potensi faktor 

pengumpulan dan separasi dalam kegiatan daur ulang sampah plastik termasuk 

sangat tinggi yaitu 85 %. 
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Tabel 5 Persepsi responden terhadap faktor jaringan daur ulang 

Faktor Kriterian Khusus Kategori jawaban Skor 

1 2 3 4 5 

Jaringan 

daur ulang 

Potensi peranan pelaku 

usaha daur ulang, mulai dari 

pemulung hingga penyuplai 

sampah plastik, terhadap 

keberlangsungan kegiatan 

daur ulang sampah plastik.  

 

0 

 

0 

 

0 

 

9 

 

5 

 

61 

 

Skor kriterium adalah 70 dan jumlah skor yang diperoleh untuk faktor jaringan 

daur ulang adalah 61. Berdasarkan data maka potensi faktor jaringan daur ulang 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu sebesar 87 %. 


