BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dalam pelaksanaan penelitian ini. Bab ini
berisi tentang latar belakang penelitian ini, permasalahan yang akan diselesaikan,
tujuan dari pelaksanaan penelitian, batasan-batasan dalam penelitian, dan
sistematika penulisan laporan skripsi.

1.1

Latar Belakang
Sampah plastik sudah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah

Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Sampah plastik merupakan limbah yang
menimbulkan banyak dampak ke lingkungan. Dampak-dampak yang dimaksud
seperti pencemaran laut, pencemaran tanah, banjir, dan lain-lain. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Jenna Jambeck pada tahun 2010, Indonesia
merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah China, dengan
jumlah sebesar 3,22 MMT/tahun dengan persentase sampah plastik yang dibuang
ke laut sekitar 14,9% - 40%. Pada penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa sekitar
83% sampah plastik di Indonesia belum diolah dengan baik. Walaupun hasil
penelitian Jambeck kontroversial dan banyak mendapat kritik dari berbagai praktisi
industri plastik, hasil ini membuka wawasan masyarakat Indonesia mengenai isu
sampah plastik. Sampah plastik merupakan sampah yang membutuhkan waktu
yang sangat lama untuk penguraiannya, sampah plastik membutuhkan waktu
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hingga 500 tahun agar bisa terurai apabila hanya menggunakan sinar UV dari
matahari.
Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan berbagai tindakan untuk
mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia, salah satunya adalah larangan
penggunaan plastik single use. Akan tetapi, larangan tersebut dapat menyebabkan
konsekuensi lain, seperti berdampak penurunan produksi plastik, dan penurunan
jumlah sampah plastik yang dikumpulkan oleh pemulung. Selain itu, berdasarkan
hasil penelitian pada 2018 oleh European Union dengan lingkup kajian cradle-togate menunjukkan bahwa salah satu produk plastik, yakni sedotan plastik sekali
pakai (single use) yang terbuat dari bahan polypropylene (PP) memiliki nilai
dampak yang lebih rendah dibandingkan produk alternatifnya yaitu sedotan kertas
(SUNP) dan sedotan besi/silikon (MU Best/Worst), yakni memiliki nilai dampak
paling rendah pada 13 jenis emisi (CO2, NH3, NOx, PM2.5, PM10, dan lain-lain)
dari total 19 jenis emisi.
Berdasarkan contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa permasalahan utama
dari produk plastik adalah pada tahapan end-of-life daur hidupnya, yakni pada
pengelolaan sampah plastik. Pengelolaan sampah plastik perlu dilakukan dengan
tepat. Tanpa adanya sistem pengelolaan yang tepat bisa menimbulkan berbagai
dampak, seperti pemanasan global, hujan asam, polusi udara, penipisan lapisan
ozon, perubahan iklim dan banyak lainnya. Berdasarkan data dari National
Aeronautics and Space Administration (NASA), selama beberapa dekade terakhir
sudah terjadi peningkatan suhu bumi sebesar 0,15°C-0,20°C per dekade.
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Pada penelitian ini, akan dilakukan pelaksanaan life cycle assessment (LCA)
pada daur hidup sampah plastik di Jakarta agar bisa diketahui dampak dari sistem
pengelolaan sampah plastik yang saat ini dilakukan, sehingga bisa diberikan
rekomendasi agar sistem pengelolaan sampah plastik di Jakarta bisa menjadi lebih
baik. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang menghasilkan jumlah sampah
yang paling banyak dengan jumlah sampah terangkut pada tahun 2017 sebesar
6.872,18 ton/hari (Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 2018). Pada penelitian ini,
LCA akan dilakukan dari tahapan timbulan sampah plastik, pengelolaan sampah
plastik secara ilegal hingga proses pemilahan dan penimbunan sampah plastik.

1.2

Rumusan Permasalahan
Rumusan Permasalahan dari penelitian ini adalah:
1. Kebijakan yang belum tepat mengenai sistem pengelolaan sampah plastik,
seperti pelarangan penggunaan plastik single use bisa berdampak negatif
kepada berbagai pihak.
2. Penerapan sistem pengelolaan sampah plastik yang tidak tepat bisa
menimbulkan berbagai dampak kepada lingkungan.

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melaksanakan life cycle assessment

(LCA) daur hidup sampah plastik di Jakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut,
tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Mengetahui jumlah sampah plastik yang terkelola dan yang tidak terkelola.
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2. Melaksanakan kalkulasi dampak lingkungan (impact assessment) dari
sistem pengelolaan sampah plastik saat ini untuk mengetahui dampak
lingkungan yang ditimbulkan dari setiap satuan massa sampah plastik yang
dibuang.
3. Memberikan rekomendasi sistem pengelolaan sampah plastik yang tepat.

1.4

Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Proses produksi plastik dan daur ulang sampah plastik tidak dihitung dalam
penelitian ini.
2. Hanya 3 proses (hotspot) dari masing-masing kategori dampak yang
memberikan dampak paling besar yang akan dianalisa.
3. Dampak terhadap lingkungan dari sampah plastik yang dibuang ke perairan
secara ilegal tidak dihitung dalam penelitian ini, karena saat ini belum
diketahui dampak terhadap lingkungan dari sampah plastik di perairan.
Jumlah timbulan sampah ke perairan dianggap sebagai dampak lingkungan.
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1.5

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan skripsi ini dibagi menjadi beberapa tahapan-

tahapan:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian ini, permasalahan yang akan
diselesaikan, tujuan dari pelaksanaan penelitian, batasan dalam penelitian,
dan sistematika penulisan laporan skripsi.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang berbagai teori yang menjadi acuan dalam pelaksanaan
penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang langkah-langkah dalam melakukan penelitian, yang
terdiri dari penelitian pendahuluan, rumusan permasalahan, tujuan
penelitian, mencari tinjauan pustaka, pengumpulan data, pengolahan data,
analisis dan pembahasan, hingga mengambil kesimpulan dan memberikan
saran.
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Bab ini berisi tentang data yang telah dikumpulkan dan data yang sudah
diolah dengan metode yang telah ditentukan.
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan dari data hasil pengolahan
untuk menjawab tujuan penelitian.
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pengumpulan data, hasil
pengolahan data, analisis, dan pembahasan dan saran yang diberikan kepada
pihak perusahaan dan saran untuk penelitian selanjutnya.
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