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BAB I 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

1.1 Terminologi Judul 

Judul perancangan ini adalah “PERANCANGAN PRODUK LAMPU 

MELALUI EKSPLORASI LIMBAH GELAS PLASTIK”   Berikut adalah 

penjelasan judul1 : 

Perancangan : n proses, perbuatan merancang 

Produk : n barang atau jasa yang dibuat dan ditambah nilai atau             

gunanya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir 

proses 

Lampu : n alat untuk menerangi; pelita; 

Melalui : n menempuh (jalan, ujian, percobaan, dan sebagainya); 

melintasi: 

Eksplorasi : n kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi 

yang baru; 

Limbah : n  1.sisa proses produksi ; 2. bahan yang tidak memiliki 

nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama 

dalam pembuatan atau pemakaian 

Gelas : n tempat untuk minum, berbentuk tabung terbuat dari kaca 

dan sebagainya 

Plastik : n 1.kumpulan zat organik yang stabil pada suhu biasa, tetapi 

pada beberapa tahap pembuatannya plastis sehingga dapat 

dibuah bentuk dengan menggunakan kalor dan tekanan ; 

2.bahan sintetis yang memiliki berbagai macam warna 

 

                                                 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php 

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
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1.2 Latar Belakang Penelitian 

Penggunaan plastik tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari–hari, dari 

kantung plastik, sedotan plastik, gelas plastik, bahkan produk furnitur seperti meja, 

kursi, lemari, dan sebagainya terbuat dari plastik, karena material ini memiliki 

banyak kegunaan. Akan tetapi penggunaan dan pembuangan plastik memiliki efek 

yang merusak lingkungan. Kebanyakan plastik tidak dapat di daur ulang dan tidak 

biodegradable, dan pembuangan limbahnya berakhir di tempat pembuangan akhir, 

lautan, saluran air, dan lingkungan, yang pada akhirnya terurai menjadi 

microplastic yang mengkontaminasi tanah dan air. Berdasarkan artikel dari 

Kompas yang ditulis oleh Sherly Puspita yang berjudul “Indonesia Penyumbang 

Sampah Plastik Terbesar Kedua di Dunia” terdapat data yang diperoleh dari 

Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 

jumlah sampah plastik yang dihasilkan mencapai 64 juta ton/tahun dan 3,2 juta ton 

dari total tersebut dibuang ke laut, akibat pengelolaan sampah yang kurang baik. 

Maka dari itu dapat kita lihat banyak sekali sampah plastik di sekitar kita, 

Berdasarkan artikel dari Jerome Wirawan di BBC News Indonesia, dari 350 ribu 

ton botol PET yang dikonsumsi, sekitar 216 ribu ton masuk ke jalur daur ulang, 

akan tetapi dari riset yang sama dari 100% sampah hanya 7% yang masuk ke jalur 

daur ulang dan sekitar 24% mencemari lingkungan dan sisanya masuk ke tempat 

pembuangan. Kemudian timbunan sampah pada tahun 2017 mencapai 65,8 juta ton 

sementara pengurangan sampah nasional hanya 1,3 ton atau hanya sekitar 2% dari 

total sampah. Dari banyaknya sampah tersebut salah satunya adalah sampah dari 

gelas plastik sekali pakai yang disediakan oleh coffee shop atau tempat jual 

minuman seperti milk tea/boba yang ada di sekitar kita. Karena sekarang ini coffee 

shop dan boba sedang sangat naik daun, dapat dilihat dari fakta lapangan dulu jika 

sudah ada Chatime dan HopHop sebagai minuman boba. Namun setelah Tiger 

Sugar di  Taiwan booming dengan produk brown sugar boba nya , banyak negara 

yang mengikuti tren tersebut, termasuk Indonesia, sekarang dapat dilihat banyak 

sekali toko boba yang menjamur. Kemudian kopi juga sebelumnya sudah ada 

berdiri sebagai tempat-tempat nongkrong, namun kemudian Kopi Tuku booming 

pada tahun 2017, setelah itu bermunculan banyak sekali kopi kopi gelas plastik 
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seperti Kopi Kulo, Janji Jiwa, Kenangan, dll. Persamaan dari kedua tren tersebut 

adalah penggunaan gelas plastik, bahkan untuk konsumen yang dine-in sehingga 

jumlah sampah gelas plastik sangat meningkat seiring meningkatnya tren kopi dan 

boba. Dikarenakan sifat gelas tersebut yang sekali pakai sehingga dalam sehari jika 

dikumpulkan akan ada banyak sekali sampah gelas yang berpotensi mencemari 

lingkungan jika tidak diolah dengan baik, dan faktanya juga belum banyak pelaku 

daur ulang yang menerima gelas gelas jenis polypropylene dikarenakan biaya daur 

ulang yang lebih tinggi dibandingkan daur ulang jenis lain seperti PET, HDPE, dan 

LDPE, ada yang mendaur ulang, namun menurut data hanya sekitar 30% plastik 

jenis PP yang terdaur dan sisanya terbuang ke tempat pembuangan akhir tanpa 

proses lebih lanjut. Sehingga permasalahan inilah yang menjadi bahan utama yang 

diangkat oleh penulis.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

- Mengeksplorasi metode dan teknik yang dapat digunakan pada gelas plastik 

jenis PP 

- Memanfaatkan limbah gelas plastik sepenuhnya 

- Mengembangkan material dari pengolahan gelas plastik yang dapat diolah 

menjadi sebuah produk jadi demi memperpanjang umur dari gelas plastik 

sebelum dibuang kembali 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian hanya pada plastik jenis PP yang digunakan pada kebanyakan 

gelas plastik sekali pakai yang umum di pasaran 

Penggunaan hanya pada bagian badan gelas plastik karena bagian 

lapisan film plastik tidak dapat diolah menggunakan oven sehingga harus 

dipisahkan, tetapi bagian yang dipisah masih disimpan oleh penulis sebagai 

bahan untuk eksplorasi lainnya. 
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1.5 Metode Penelitian 

Penelitian dimulai dengan cara melakukan eksperimen pada gelas plastik 

yang dikumpulkan dari coffee shop dan tempat minuman lainnya di sekitar 

Lippo Karawaci, kemudian gelas tersebut dipisah antara bagian bibir dan bagian 

badannya dikarenakan pada kebanyakan minuman dengan gelas plastik, bagian 

penutup plastik tipisnya tidak dapat digunakan karena sulit untuk meleleh dan 

menimbulkan bau yang menyengat, kemudian plastik yang sudah dipisahkan 

dicacah dengan menggunakan shredder. Setelah itu potongan plastik di  

Didapat dari hasil eksperimen, bagian film plastik tidak dapat digunakan karena 

tidak meleleh sempurna dengan plastik PP. Plastik yang digunakan pada 

akhirnya adalah plastik gelas minuman dengan jenis PP yang sudah 

dibersihkan, dipisahkan, kemudian dicetak dengan mold logam untuk 

mendapatkan hasil cetakan yang rapih, yang kemudian dapat dibuat menjadi 

produk akhir. 

 

  




