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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab IV dan V mengenai timbulan sampah plastik di TPS 

Tambak Rejo, pengetahuan dan praktik separasi oleh pemulung dan pengepul serta 

faktor potensial daur ulang sampah plastik, maka dibuatlah kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Timbulan sampah plastik 

Jumlah sampah plastik yang diterima oleh TPS memiliki potensi yang cukup 

besar untuk didaur ulang. Jenis plastik yang dibuang ke TPS rata-rata adalah 

plastik thermoplast yaitu PET, HDPE, LDPE dan PP yang paling banyak diminta 

oleh pabrik daur ulang. TPS dapat mengubah sistem pengelolaan sampah 

plastiknya dari menimbun ke mendaur ulang, khususnya untuk plastik LDPE 

yaitu kantung plastik, plastik wrap dan kemasan makanan. Tahapan-tahapan 

dasar dalam daur ulang sampah plastik seperti pengumpulan, penyortiran, 

pembersihan item plastik dan pengemasan dilakukan sesuai kriteria daur ulang.   

2. Praktek separasi sampah plastik 

Praktek separasi sampah plastik telah dilakukan dari pengumpul pertama yaitu 

pemulung hingga pengepul. Tahap separasi sangat penting dalam kegiatan daur 

ulang sampah plastik, khususnya untuk memisahkan polimer plastik agar produk 

yang dihasilkan berkualitas baik. Penambahan perlakuan penyusutan dalam 

kegiatan separasi sampah plastik, akan meningkatkan harga jual sampah plastik 

ke pabrik daur ulang. Beberapa item plastik tertentu yaitu plastik fleksibel tidak 

dapat dikumpulkan untuk didaur ulang karena keterbatasan sarana daur ulang 

khusus plastik fleksibel. 

3. Faktor potensi daur ulang sampah plastik 

Potensi daur ulang sampah plastik dapat dipengaruhi oleh permintaan pasar. 

Semakin besar permintaan pasar untuk mendaur ulang plastik semakin besar pula 

pasokan sampah plastik yang dikirim oleh pelaku usaha daur ulang. Insentif dapat 

menumbuhkan usaha untuk mendaur ulang sampah plastik, dan melibatkan 

partisipasi banyak pihak dalam kegiatan daur ulang. Kuantitas dan komposisi 

limbah berpengaruh terhadap pasokan bahan baku untuk daur ulang plastik. 
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Pengumpulan dan separasi adalah tahapan yang harus dilakukan oleh setiap 

pelaku usaha daur ulang sampah plastik. Jaringan daur ulang memiliki peranan 

besar dalam keberhasilan usaha daur ulang, penyaluran bahan baku untuk daur 

ulang sampah plastik membutuhkan kerja sama dimulai dari pemulung, pengepul, 

penyuplai hingga sampah plastik sampai ke pabrik daur ulang. 

 

B. Rekomendasi 

TPS Tambak Rejo memiliki cukup peluang untuk mendaur ulang sampah 

plastiknya dan memperoleh keuntungan dari penjualan sampah plastik. Sampah 

plastik yang berasal dari hotel-hotel dan beberapa supermarket dapat diseparasi 

berdasarkan kriteria daur ulang sampah plastik. 

1. Seluruh sampah plastik dipisahkan dari sampah organik kemudian dikumpulkan. 

Sampah plastik di TPS yang akan didaur ulang adalah botol PET yaitu botol air 

mineral dan botol soda, botol HDPE dan PP yaitu botol minum dan botol 

kosmetik. Lembaran plastik LDPE yaitu plastik kemasan dan kantung plastik, 

wadah makanan plastik PP dan wadah styrofoam plastik PS. 

2. TPS Tambak Rejo dapat bekerja sama dengan pihak yang terlibat dalam bisnis 

daur ulang seperti pengepul atau penggiling biji plastik untuk menjual sampah 

plastiknya. Seluruh item plastik yang akan didaur ulang, dijual sesuai harga 

dalam penjualan sampah plastik. 

3. Separasi sampah plastik dapat dilakukan di lokasi TPS dengan mengubah fungsi 

situs penimbunan sampah menjadi tempat untuk separasi sampah plastik. 

4. TPS Tambak Rejo dapat memberi kesempatan kepada pemulung untuk berkerja 

sama dalam pengumpulan sampah plastik. 

 

 

  


