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LAMPIRAN 

 

Kuesioner Penelitian Pengetahuan dan Praktek Separasi Sampah Plastik 

Pertanyaan untuk pengepul sampah plastik 

1. Sejak kapan memulai pekerjaan sebagai pengepul sampah plastik. Sudah 

berapa lama menggeluti profesi ini dalam bisnis daur ulang sampah? 

2. Pola kerja dalam pengepulan sampah plastik apakah rutin atau tidak rutin? 

3. Durasi kerja dalam usaha pengepulan sampah plastik, berapa jam per hari 

dan berapa hari per bulan? 

4. Ceritakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dari datang sampai pulang. 

5. Apakah pengepul juga turun ke lapangan? Aktivitas apa yang dilakukan 

selama berada di lapangan? 

6. Jenis plastik apa saja yang dikumpulkan? 

7. Berapa banyak plastik yang dikumpulkan selama berada di lokasi? 

8. Kendala apa yang paling sering dihadapi selama di lapangan? 

9. Berapa banyak sampah plastik yang masuk setiap hari ke tempat 

pengepulan? 

10. Perlakuan apa yang perlu dilakukan pada sampah plastik sebelum dikirim ke 

pabrik daur ulang? 

11. Jenis plastik apa yang diterima oleh pabrik daur ulang plastik? 

12. Kegiatan pemilahan atau penyortiran sampah plastik seperti apa? 

13. Dalam keadaan seperti apa plastik dapat dikirim ke pabrik daur ulang? 

14. Berapa jumlah sampah plastik yang dijual ke pabrik. 

15. Berapa harga yang dipatok untuk menjual plastik ke pabrik? 

16. Produk akhir apa yang dihasilkan dari operasi daur ulang? 

17. Masalah yang paling umum dihadapi selama menjalankan usaha daur ulang 

plastik? 

18. Apa yang perlu dilakukan agar usaha daur ulang sampah plastik tetap 

berjalan. 

 

 

 

 



67 
 

Pertanyaan untuk pemulung sampah plastik 

1. Sejak kapan memulai pekerjaan sebagai pemulung? Sudah berapa lama 

berprofesi sebagai pemulung? 

2. Bagaiman pola kerja sebagai pemulung? Rutin atau tidak rutin? 

3. Bagaiman durasi kerjanya, setiap hari berapa jam? Selama sebulan berapa hari 

kerja? 

4. Ceritakan aktivitas atau kegiatan dari datang ke lokasi pemungutan sampah 

sampai pulang. 

5. Jenis plastik apa yang dikumpulkan di lokasi pemungutan sampah? 

6. Berapa banyak sampah plastik yang dikumpulkan setiap hari? 

7. Apakah ada alat yang digunakan untuk memilah atau menyortir sampah 

plastik? 

8. Kegiatan pemilihan atau penyortiran sampah itu seperti apa? 

9. Perlakuan apa yang dilakukan selama proses pemilahan sampah? 

10. Apakah pengepul juga turun ke lapangan? Aktivitas apa yang dilakukan 

antara pengepul dan pemulung selama berada dilapangan? 

11. Jenis plastik apa yang diterima oleh pengepul atau pabrik daur ulang plastik? 

12. Dalam keadaan seperti apa plastik harus dijual ke pengepul atau pabrik? 

13. Berapa harga yang dipatok untuk menjual plastik ke pengepul atau pendaur 

ulang sampah? 

14. Produk akhir apa yang dihasilkan dari operasi daur ulang? 

15. Masalah yang paling umum dihadapi selama menekuni profesi sebagai 

pemungut sampah? 
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Kuesioner Penelitian Potensi Daur Ulang Sampah Plastik 

Faktor Pernyataan  Jawaban Responden Kata Kunci 

Pasar Potensi pasar dalam bisnis daur 

ulang berkaitan dengan 

permintaan pasar untuk 

mendaur ulang sampah plastik. 

a. Jawaban pemulung: pemulung mengetahui bahwa pabrik 

meminta untuk mengirim sampah plastik agar bisa didaur 

ulang. Karena pengepul terus membeli sampah berarti 

permintaan dari pabrik ada sehingga pemulung juga terus 

mengumpulkan sampah plastik dalam jumlah yang banyak 

untuk dijual. Pendapat pemulung tentang potensi pasar 

dalam kegiatan daur ulang termasuk tinggi (dijawab oleh 

tujuh pemulung). 

b. Jawaban pengepul: Pasar daur ulang sangat penting, kalau 

produk daur ulang tidak dijual dan punya pasar sendiri 

pasti permintaan untuk mengirim sampah plastik tidak ada, 

dan usaha kami untuk menjual sampah plastik tidak akan 

lancar. Satu pengepul menjawab potensi pasar tinggi dan 

enam pengepul menjawab potensinya sangat tinggi). 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Insentif Potensi insentif dalam usaha 

daur ulang plastik, bagaimana 

pendapatan yang diterima 

dalam menjual sampah plastik.  

a. Jawaban pemulung: Cukup untuk makan dan minum, 

sekali jual bisa dapat Rp.100.000 -150.000 kalo lagi 

banyak sampah plastik pendapatan kami juga besar. 

sampah yang dijual langsung dibayar tunai sehingga kami 

tetap bekerja sebagai pemulung. Enam pemulung 

menjawab bahwa potensi insentif sedang, satu pemulung 

menjawab tinggi 

b. Jawaban pengepul: Penghasilan dari jual sampah plastik 

cukup besar sehingga pengepul terus bekerja sebagai 

pengepul sampah. Jadi pengepul butuh modal yang besar 

khusus untuk membeli sampah, dan membayar pekerja. 

Untungnya pendapatan yang diterima dapat dibilang cukup 

besar. Satu pengepul menjawab potensi insentif sedang, 

empat pengepul menjawab tinggi dan dua pengepul 

menjawab sangat tinggi. 

Sedang  

Tinggi 

Sangat tinggi 
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Faktor Pernyataan  Jawaban Responden Kata Kunci 

Kuantitas dan 

komposisi limbah 

Potensi faktor kuantitas 

sampah plastik yang masuk 

ke TPA setiap hari, jumlah 

untuk  komposisi sampah 

plastik dibanding jenis 

sampah lain seperti kertas, 

besi, kayu, atau kaca. 

a. Jawaban pemulung: pemulung tidak hanya memungut sampah 

plastik saja, tetapi sampah kertas, atau besi juga dipungut. 

Kalau untuk jumlah sampah, rata-rata hampir semua jenis 

sampah jumlahnya banyak tapi memang jumlah sampah 

plastik lebih besar dari logam atau besi, mungkin karena 

sampah plastik banyak dipakai masyarakat. Tiga pemulung 

menjawab potensi kuantitas dan komposisi limbah sedang, 

empat orang menjawab tinggi. 

b. Jawaban pengepul: jumlah sampah plastik yang dijual ke 

pabrik biasanya berpengaruh terhadap pendapatan. Kalau 

sampah yang dijual banyak pendapatan yang diterima juga 

besar. Satu pengepul menjawab potensi kuantitas dan 

komposisi limbah sedang, dua pengepul menjawab tinggi, 

empat pengepul menjawab sangat tinggi.  

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Pengumpulan dan 

separasi 

Pemberian perlakuan pada 

sampah plastik sesuai 

kriteria daur ulang, sebelum 

plastik dikirim ke pabrik. 

Potensi faktor pengumpulan 

dan separasi sampah plastik 

terhadap usaha daur ulang. 

a. Jawaban pemulung: sampah plastik harus dipilah berdasarkan 

kategori karena harganya berbeda-beda. Semua pemulung 

harus memilah sampah yang dikumpulkan. Sampah plastik 

sebelum dijual harus dibersihkan dulu dari tanah atau debu, 

karena pengepul tidak mau membeli sampah plastik yang 

kotor. Lima pemulung menjawab bahwa potensi 

pengumpulan dan separasi tinggi, dua pemulung menjawab 

sangat tinggi 

b. Jawaban pengepul: sampah plastik yang sudah dibeli harus 

disortir, semua pengepul wajib memilah sampah karena 

masing-masing kategori dijual dengan harga berbeda. Pabrik 

daur ulang ingin agar sampah dari tempat pengepulan sudah 

disortir sebelum dijual.  Lima pengepul menjawab potensi 

separasi tinggi, dua pengepul menjawab sangat tinggi. 

Tinggi  

Sangat tinggi 
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Faktor Pernyataan  Jawaban Responden Kata Kunci 

Jaringan daur ulang Potensi jaringan daur ulang 

jalinan kerja sama antara 

pemulung, pengepul serta 

penyuplai dalam usaha  daur 

ulang sampah plastik. 

a. Jawaban pemulung: semua pengepul punya bos (pengepul) 

masing-masing untuk menjual sampah plastik. Pemulung 

tidak bisa langsung menjual ke pabrik, harus lewat pemulung. 

Jadi harus ada kerja sama antara pemulung dan pengepul. 

Semua pemulung menjawab potensi jaringan daur ulang 

tinggi 

b. Jawaban pengepul: pengepul harus kerja sama dengan 

pemulung untuk membeli sampah plastik kemudian pengepul 

menjual ke pihak penyuplai yang sudah berkerja sama dengan 

pabrik daur ulang. Jadi pengepul tidak langsung mengirim ke 

pabrik. Kadang-kadang ada penyuplai tertentu yang mengirim 

sampah plastik ke tempat penggilingan biji plastik. setelah 

jadi biji plastik baru dikirim ke pabrik daur ulang. Dua 

pengepul menjawab potensi jaringan daur ulang tinggi dan 

lima pengepul menjawab sangat tinggi. 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 

 




