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Abtraks 
Penanganan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Recycle, dan Reuse) dalam konsep sistem 
pemanfaatan teknologi, dapat mengelola Sampah peralatan elektronik dan elektrik menjadi bahan 
baku produk. Sentuhan teknologi tepat guna yang digunakan oleh pemanfaat dalam menangani 
sampah dengan proses pengumpulan, pengolahan daur ulang sampah menjadi produk baru sehingga 
tidak ada sampah yang dihasilkan, hal ini merupakan suatu penerapan pengembangan teknologi 
produk bersih. Pemanfaatan teknologi daur ulang tersebut memiliki nilai ekonomis dari tiap tahapnya 
yang memungkinkan menjadi suatu lahan bisnis baru yang memiliki prospek bagus. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Sampah peralatan elektronik dan elektrik yang dihasilkan oleh industri, perkantoran, dan 
rumah tangga terus meningkat. Peningkatan sampah ini merupakan masalah yang cukup serius, 
karena apabila tidak segera ditangani berpotensi membahayakan lingkungan. Peningkatan sampah 
ini disebabkan adanya produk pengganti dalam versi terbaru atau rusaknya produk yang lama, 
ditambah masa pakai produk yang semakin pendek karena produsen hardware dan software secara 
konstan menciptakan program baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sampai saat ini belum ada 
penanganan secara sistematik, oleh sebab itu perlu adanya penanganan sampah elektronik dan 
elektrik secara intensif dengan manajemen yang baik mulai dari awal hingga akhir. 

Penanganan sampah peralatan elektronik dan elektrik (Waste of  Electrical and Electronic 
Equipment _WEEE) ini bertujuan untuk mengetahui siklus hidup produk dan faktor yang 
berpengaruh dalam penanganan sampah peralatan elektronik dan elektrik yang berbasis kelestarian 
lingkungan, serta mengetahui teknologi penanganan sampah peralatan elektronik dan elektrik. 
Lebih lanjut untuk mengetahui prinsip kerja pembongkaran dan bahan-bahan yang terkandung pada 
suatu keyboard komputer dengan cara melakukan proses pembongkaran keyboard. Selanjutnya 
menentukan teknologi penanganan sampah keyboard komputer yang sesuai untuk digunakan, dan 
menentukan peningkatan nilai ekonomis proses daur ulang keyboard komputer. 
Produksi Bersih 

Produksi bersih (Clean Production) merupakan salah satu pendekatan dalam merancang 
ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan produk sisa penggunaan yang 
berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan dan menciptakan produk dengan sampah yang 
aman. Prinsip-prinsip Produksi Bersih adalah: 
• Prinsip peringatan dini (Precautionary Principle), yang menyatakan perlunya menerapkan kehati-hatian 

dalam menghadapi ketidakpastian sains, 
• Prinsip pencegahan (Preventive Principle), yang menekankan bahwa mencegah suatu bahaya adalah lebih 

baik daripada mengatasinya, 
• Prinsip demokrasi (Democratic Principle), semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang 

diambil, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, 
• Prinsip menyeluruh (Holistic Principle), yang menginginkan perlunya suatu pendekatan siklus-hidup 

yang terpadu untuk pengambilan keputusan masalah lingkungan. 
Proses Recovery 

Manajemen End-of-Life adalah suatu usaha penanganan produk yang telah habis masa 
penggunaannya agar dapat dipulihkan kembali menjadi produk yang dapat dimanfaatkan kembali 
atau menjadi produk baru.  
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Ada beberapa pilihan proses pemulihan (recovery) suatu produk, yang bertujuan untuk 
mendapatkan kembali nilai dari produk tersebut seperti yang dijelaskan berikut ini: 
• Proses perbaikan (repair) dan penggunaan kembali (reuse), dimana tujuannya adalah untuk dapat 

menggunakan kembali produk sesuai dengan fungsinya. Namun produk yang telah diperbaiki tersebut 
akan kurang kualitasnya dari produk baru.  

• Proses pembaharuan (refurbishing), yang bertujuan untuk melakukan peningkatan kualitas suatu produk 
yang digunakan hingga tingkat yang diinginkan, melalui proses pembongkaran dengan menggunakan 
komponen yang lebih baik, serta pengecekan dan penggantian komponen-komponen yang sudah rusak. 
Proses pembaharuan bisa juga untuk meningkatkan (upgrading) teknologi suatu produk yang sudah 
ketinggalan dengan menggunakan teknologi terkini. 

• Proses produksi kembali (remanufacturing), dimana bertujuan untuk membawa produk yang digunakan 
ke standar kualitas geometri yang sama dengan produk baru melalui proses pembongkaran keseluruhan 
sampai ke komponen-komponennya dan pemeriksaan secara menyeluruh diikuti penggantian komponen 
yang sudah rusak atau ketinggalan zaman.  

• Cannibalization, dimana bertujuan memanfaatkan komponen-komponen sejenis untuk dapat digunakan 
kembali pada proses perbaikan, pembaharuan dan produksi kembali yang telah dijelaskan di atas.  

• Proses daur ulang (recycling), bertujuan untuk menggunakan kembali bahan-bahan dan komponen-
komponen produk melalui beberapa proses sehingga dapat dimanfaatkan dalam produksi produk sejenis 
atau lainnya. 

Sebagai tambahan, komponen-komponen atau bahan-bahan yang tidak dapat diperlakukan 
sesuai dengan salah satu dari lima proses recovery diatas, penanganannya akan disesuaikan dengan 
peraturan-peraturan keselamatan dan lingkungan hidup yang berlaku. Alternatifnya adalah dengan 
pembuangan (disposal) dan pemanfaatan energi. 

Hirarki dari susunan-susunan proses recovery produk untuk lingkungan yang berkelanjutan 
ditunjukkan pada gambar 1. Gambar tersebut juga menunjukkan skenario saat ini dan harapan 
untuk masa yang akan datang dari proses recovery produk dalam hal volume produk yang 
direcovery. 

 
Gambar 1. Skenario proses recovery.[1] 

 
Gambar 2. Ilustrasi umum daur hidup bahan.[2] 

 
Penilaian Siklus Hidup Produk (Life Cycle Assessment_LCA) 

Suatu ilustrasi umum daur hidup untuk suatu bahan umum yang menjelaskan siklus hidup 
bahan mulai dari bahan-bahan baru (virgin materials), persediaan bahan-bahan dan produk 
manufaktur, konsumsi oleh pemakai, penggunaan kembali, pendaurulangan atau pembuangan, 
diperlihatkan pada gambar 2. 

Penilaian daur hidup merupakan suatu pokok bahasan tentang bagaimana sampah dapat 
diminimalisir dan ditangani pada setiap langkah dari suatu proses. Beberapa proses penanganan 
sampah sangat berpotensi menghasilkan nilai tambah. 

Arti penanganan sampah tidak sesederhana mendaur ulang bahan setelah konsumen tidak 
membutuhkannya lagi. Di dalam suatu penanganan yang efisien dimasa depan dibutuhkan 
kebijakan penanganan sampah untuk menentukan langkah-langkah daur hidup bahan yang 
mempunyai pengaruh besar kepada pendaur ulang. 
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2.  PENANGANAN SAMPAH PERALATAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIK 
2.1 Penanganan Peralatan Elektronik dan Elektrik yang terjadi di Indonesia 

Untuk penanganan dari suatu siklus hidup produk seperti halnya peralatan elektronik dan 
elektrik sangat banyak melibatkan para pelaku diantarnya (Gambar 3):  

 
Gambar 3. Siklus Peralatan Elektronik dan Elektrik yang terjadi sekarang di Indonesia. 

 
1. Perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan elektronik dan elektrik melakukan pendistribusian 

oleh divisi pemasaran dan penjualan yang kemudian produknya dapat dinikmati oleh konsumen. 
2. Konsumen dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

• Konsumen pengguna (Pribadi, Instansi Pemerintah dan Perusahaan swasta). Untuk instansi 
pemerintah dan perusahaan swasta berskala besar pada umumnya melakukan penyewaan produk yang 
diinginkan ke perusahaan lain. 

• Konsumen pebisnis seperti perusahaan penyewaan produk berskala besar yang menawarkan ke 
instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang menginginkan produk. Perusahaan penyewaan juga 
melayani perawatan dan perbaikan serta refurbishing/up-grading suatu produk yang disewakan. 

3. Untuk melakukan perbaikan dilakukan oleh divisi perbaikan untuk jasa perbaikan resmi dari perusahan 
pembuat produk tersebut atau jasa perbaikan tidak resmi yang banyak dimana-mana, sehingga produk 
bisa digunakan kembali oleh konsumen. 

4. Untuk melakukan refurbishing/up-grading dilakukan oleh Perusahaan pengecer/distributor yang bisa 
menerima jual-beli dan tukar-tambah produk atau komponen elektrik dari konsumen. Konsumen dapat 
menikmati produk yang lebih baru atau memiliki produk yang lebih tinggi tingkat teknologinya.  

5. Untuk melakukan remanufacturing dibutuhkan divisi yang menangani penarikan produk dipasaran. 
Penarikan produk dapat disebabkan oleh rusaknya produk atau teknologi suatu produk sudah ketinggalan 
zaman sehingga diperlukannya remanufacturing. 
• Perusahaan pengecer dan distributor dapat melakukan pengembalian produk ke perusahan pembuat 

disebabkan oleh cacat atau rusaknya produk sebelum dijual atau tidak lakunya produk tersebut 
dipasaran. 

• Sedangkan penarikan produk dari konsumen dilakukan oleh perusahaan pembuat produk dengan cara 
program penggantian produk konsumen dengan produk terbaru yang sejenis. Seperti:“Segala jenis 
produk merek Sony dihargai Rp50.000,- s/d Rp250.000,- untuk pembelian produk merek Sony terbaru 
yang sejenis”. Ini pernah dilakukan oleh perusahaan Sony. 

Proses Cannibalization merupakan pemanfaatan komponen-komponen sejenis yang telah recovery untuk 
dapat digunakan kembali pada proses perbaikan, pembaharuan dan produksi kembali. 
6. Peralatan elektronik dan elektrik juga sampai ke second market : 

• Penjualan barang bekas (Seperti di: Jaya Plaza Kosambi, Toko BaBe, RangKas, BaSe di jl. Kepatihan 
Bandung) :disini konsumen dapat membeli dan menjual peralatan elektronik dan elektrik bekas yang 
masih bernilai jual dan berfungsi dengan baik namun sudah ketinggalan zaman dalam teknologinya. 
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• Penjualan barang bekas di lapak (Seperti di: jl. Cihapit, jl. Jatayu, jl. Astana Anyar/Pajagalan, Pasar 
Cikapundung, Pasar Sadang Serang, dan lain-lain) : disini konsumen dapat juga membeli dan menjual 
peralatan elektronik dan elektrik yang rusak maupun masih baik, bahkan hingga sampai komponen-
komponen elektrik dan bahan-bahan yang bekas untuk digunakan kembali. 

7. Pemulung dan Penampung 
• Pemulung mengambil barang-barang bekas dari konsumen langsung, toko-toko, atau di lingkungan 

sekitar, bahkan memulung hingga di tempat pembuangan terakhir. Pemulung juga mengambil produk-
produk, komponen-komponen dan bahan-bahan yang memiliki nilai jual untuk kemudian di jual ke 
pengumpul barang bekas  

• Pengumpul barang bekas melakukan pemisahan barang yang dapat dijual langsung dengan yang tidak 
dapat dijual secara langsung. Pengumpul barang bekas juga melakukan proses pemisahan berdasarkan 
berbagai jenis bahan dan mengirimkannya ke pelaku daur ulang. 

8. Pelaku daur ulang mererima barang dari pemulung dan pengumpul barang bekas untuk dilakukan proses 
daur ulang. Proses daur ulang sangat beragam didasari oleh jenis bahan yang akan didaur ulang. Hasil 
proses daur ulang dapat berbentuk komponen-komponen atau tumpukan bahan yang siap dilebur 
memiliki nilai jual ke penjual barang bekas, penjual barang baru, jasa reparasi/service elektronik, dan 
bahkan jika memiliki akses langsung ke perusahaan manufaktur. 

9. Industri peleburan logam menerima/membeli bahan logam (seperti : tembaga, alumunium, timah dan 
lain lain) dari para pelaku daur ulang yang telah memisahkan berdasar bahan-bahan yang siap dilebur. 

 
Gambar 4. Skema proses penanganan sampah peralatan elekronik dan elektrik. 

 

2.2 Proses Penanganan pada Keyboard Komputer Jenis Membran 
Contoh kasus yang diambil adalah proses 

penanganan sampah peralatan elektronik dan elektrik 
pada keyboard komputer jenis membran. Dimulai 
dengan proses pembongkaran, perawatan dan perbaikan 
keyboard, dilanjutkan dengan penerapkan teknologi 
daur ulang yang sesuai untuk suatu keyboard komputer 
jenis membran. Pada Proses pembongkaran keyboard 
• Mengetahui komponen-komponen pada keyboard. 
• Mengetahui bahan-bahan dan komposisi dari komponen 

keyboard. 
• Mengetahui prinsip kerja dari keyboard. 
• Mengetahui kerusakan yang terjadi pada keyboard 

 
Gambar 5. Nama komponen keyboard. 

 

Berikutnya setelah mengetahui nama komponen dan jenis bahan pada keyboard dilakukan 
penimbangan setiap komponen dan bahan pada keyboard agar dapat diketahui komposisi bahan-
bahan yang terkandung dalam suatu keyboard, diperlihatkan pada table 1. dan diagram bulat pada 
gambar 6. Berat kandungan bahan didominasi oleh plastik dibandingkan bahan-bahan lainnya. 
Bahan plastik ABS ditemukan pada penutup depan dan belakang keyboard dan key caps, untuk 
bahan plastik PS terdapat pada 3 buah membran layer, untuk bahan silikon terdapat pada Plunger, 
sedangakan bahan logam, tembaga dan timah dan lainnya terdapat pada baut, kabel, PCB dan plat 
dudukannya. 
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Tabel 1. Jenis bahan komponen pada keyboard /unit. 

No Nama Komponen Nama Bahan Berat Komponen 
(gram) 

1 Penutup atas (upper casing) Plastik ABS 117 
2 Penutup bawah (under casing) Plastik ABS 152 
3 Tombol  huruf (key caps) Plastik ABS 238 
4 Flexsibel board Plastik PS 19 
5 Plunger (key button) Silikon 19 
6 PCB + Komponen elektronik PCB, Timah 20 
7 Kabel (cable) + socket PS2 Tembaga, PVC 16 
8 Kawat + Pegas Logam 2 
9 Baut Logam 5 

10 Plat dudukan Logam 10 
 Total Berat Komponen = 598  

 
Gambar 6. Komposisi bahan (% berat/ unit). 

 

Suatu sampah keyboard dengan memberikan penerapan teknologi yang sesuai akan 
memberikan sumber daya bahan baru untuk memproduksi kembali keyboard baru atau produk 
lainnya, diperlihatkan pada gambar 7. 

.  
Keterangan : 
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) 
Polystyrene (including high-impact polystyrene or HIPS) (PS) 

Gambar 7. Sumber daya bahan yang didaur ulang dari suatu keyboard. 
 

3.  NILAI EKONOMIS PROSES DAUR ULANG KEYBOARD KOMPUTER  
3.1 Survei Harga Penjualan Bahan dan Komponen Keyboard Bekas 

Survei harga penjualan bahan dan komponen keyboard bekas dilakukan di kota Bandung – 
Indonesia sekitar bulan juni 2007. Tujuan dari survei ini untuk mengetahui harga sebenarnya 
dilapangan sehingga dapat dihitung peningkatan nilai ekonomis proses daur ulang suatu keyboard 
komputer jenis membran. Dari hasil survei yang dilakukan diperoleh harga sebagai berikut : 
• Harga Keyboard bekas di pemulung Rp3.000 s/d Rp5.000 sedangkan di lapak barang bekas dijual Rp10.000,- dengan kondisi rusak 

atau baik. 
• Harga bahan plastik bekas. 

Tabel 2 Harga bahan plastik bekas. 
Nama Bahan Harga/kg (Pemulung) Harga /kg (Pengumpul) Harga /kg (Pengolahan daur ulang) 
Plastik   Plastik Granulat Plastik Pallet 
Plastik ABS Rp   1,500 Rp   3,000 Rp   6,000 Rp 12,000 
Plastik PS Rp   1,200 Rp   2,500 Rp   5,500 Rp 11,000 
Plastik PET/PE Rp   1,000 Rp   2,000 Rp   5,000 Rp 10,000 

• Harga bahan logam bekas. 
Tabel 3 Harga bahan logam bekas. 

Nama Bahan Harga /kg (Pemulung) Harga /kg (Pengumpul) 
Logam   
Logam tebal Rp     1,700 Rp        3,000 
Logam tipis Rp        800 Rp        2,000 

• Harga tembaga Rp45.000,- /kg 
• Harga PCB + komponen di penadah Rp3.000 s/d Rp15.000 /kg  
• Harga timah bongkahan Rp40.000,- /kg 
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• Harga komponen elektronik dari Rp200-Rp2.000 /buah 
Tabel 4 Harga komponen elektronik baru dan bekas pada keyboard. 

Harga Komponen Elektronik Komponen Elektronik 
Baru Bekas 

  LED 
Rp   200 Rp   50 

  Soket flexibel board 
Rp   300 Rp   75 

  Resistor 
Rp   200 Rp   50 

  Kapasitor 
Rp   300 Rp   75 

  Diode 
Rp   200 Rp   50 

• Harga baut komputer berkisar Rp100,- s/d Rp200,- per satuan. 
 

3.2 Peningkatan Nilai Ekonomis Proses Daur Ulang Keyboard Komputer per unit 
Hasil survei harga bahan bekas hingga bahan telah diolah dan penjualan komponen 

elektronik yang terjadi di kota bandung dan hasil penimbangan suatu keyboard komputer jenis 
membran yang telah dilakukan dapat dihitung peningkatan nilai ekonemis proses daur ulang 
keyboard komputer jenis membran per unitnya. 
A. Peningkatan Nilai Ekonomis Proses Pembongkaran Keyboard Komputer  

Adanya peningkatan nilai ekonomis dari proses pembongkaran keyboard komputer jenis 
membran per unit dapat kita lihat dari tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5 Harga ekonomis dari proses pembongkaran keyboard. 
Berat Bahan Harga Bahan Harga Bahan keyboard No Nama Bahan gram kg / kg  / unit 

1 Plastik ABS 507 0.507 Rp   3,000 Rp   1,521 
2 Plastik PS 19 0.019 Rp   2,500 Rp        48 
3 Logam 10 0.01 Rp   3,000 Rp        30 
4 Tembaga 2.6 0.0026 Rp 45,000 Rp      117 
5 PCB 20 0.02 Rp   3,000 Rp        60 
6 Silicon 19 0.019 - - 
7 Baut 5 0.005 - - 
8 Lain-lain 15.4 0.0154 - - 
 Total   = 598 0.598  Rp   1,776 
     Banyak Baut Harga /satuan Harga Baut keyboard /unit 

9 Baut keyboard 43 Rp      100 Rp   4,300 

B. Peningkatan Nilai Ekonomis Proses Daur Ulang Bahan Plastik pada Keyboard 
Pada peningkatan nilai ekonomis bahan plastik membutuhkan teknologi daur ulang dengan 

proses pencacahan yang menghasilkan plastik granulat dan dilanjutkan proses pelelehan dengan 
ekstrusi yang menghasilkan plastik pallet.  

Untuk peningkatan harga ekonomis keseluruhan dari plastik bekas yang telah melewati 
proses-proses diperlihatkan pada tabel 6. 

Tabel 6 Peningkatan harga ekonomis bahan plastik. 
Nama Bahan     >>> Plastik ABS Plastik PS  

satuan gram (gr) 507 19  Berat Bahan 
satuan kilogram (kg) 0.507 0.019  
Harga Plastik Bekas(/kg)  Rp   3,000 Rp   2,500  
Harga Plastik Granulat (/kg) Rp   6,000 Rp   5,500  Harga Bahan Plastik 
Harga Plastik Pallet (/kg) Rp 12,000 Rp 11,000  
Harga Plastik Bekas Rp   1,521 Rp        48 Rp   1,569 
Harga Plastik Granulat Rp   3,042 Rp      105 Rp   3,147 Harga Bahan Keyboard (/unit) 
Harga PlastikPallet Rp   6,084 Rp      209 Rp   6,293 

C. Peningkatan Nilai Ekonomis Proses Pembongkaran PCB pada Keyboard  
Proses pembongkaran PCB memiliki peningkatan nilai ekonomis dari pengambilan timah 

dan komponen elektronik yang terdapat di PCB. Harga PCB pada keyboard bekas dihargai Rp60,- 
(lihat tabel 7). Setelah dilakukan proses pembongkaran PCB keyboard bekas diperoleh harga timah 
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yang didapat Rp360,- dan harga total dari komponen elektronik pada keyboard Rp800,- sehingga 
total harga keseluruhan Rp1.160,- per unit keyboard, seperti diperlihatkan [pada tabel 7 dan tabel 8. 

Tabel 7 Harga logam timah pada keyboard. 
Berat Bahan Berat Bahan Harga Bahan Harga Bahan keyboard Nama Bahan (gram) (kg) (/kg) (/unit) 

Timah 9 0.009 Rp  40,000 Rp     360 
Tabel 8 Harga komponen elektronik pada keyboard. 

Banyak Komponen Harga Komponen Harga Komponen Komponen 
elektronik keyboard /unit /satuan /satuan keyboard /unit 
LED 6 Rp     50 Rp     300 
Soket flexsibel board 2 Rp     75 Rp     150 
Resistor 3 Rp     50 Rp     150 
Kapasitor 2 Rp     75 Rp     150 
Diode 1 Rp     50 Rp       50 

Total            = 14  Rp     800 

D. Peningkatan Nilai Ekonomis Keyboard Komputer Jenis Membran per unit 
 

Peningkatan nilai ekonomis pada satu unit keyboard bekas setelah melalui keseluruhan 
proses yang dilakukan dari pembongkaran keyboard, pencacahan dan pelelehan dengan ekstrusi 
pada plastik serta pengambilan timah dan komponen elektrik pada pembongkaran PCB keyboard 
diperoleh total harga keseluruhan bahan dan komponen keyboard bekas yang dapat dimanfaatkan 
kembali sebesar Rp 11.900,- / unit, seperti diperlihatkan pada gambar 8.  

 
Gambar 8. Nilai ekonomis proses daur ulang komputer keyboard / unit. 

 

3.3 Peningkatan Nilai Ekonomis Berdasarkan Waktu Pengerjaan dari Proses Daur Ulang 
Dengan melihat waktu yang dibutuhkan seorang pekerja untuk membongkar satu unit 

keyboard dan PCB, dapat diketahui juga kemampuan seorang pekerja untuk membongkar keyboard 
dan PCB dalam sehari (dengan waktu 8 jam kerja), seminggu (dengan 6 hari kerja) dan sebulan (4 
minggu). seperti diperlihatkan pada tabel 9. 

Tabel 9 Waktu pekerja untuk membongkar keyboard dan PCB. 
Waktu Pembongkaran Jumlah unit yang dibongkar Proses Pembongkaran 
1 unit 1 unit / detik / hari / minggu / bulan 

   Keyboard 7 menit 32 detik 452 63.72 382.30 1529.20 
   PCB 11 menit 53 detik 713 40.39 242.36 969.42 

Waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk membongkar satu unit keyboard adalah 7 
menit 32 detik (452 detik) dan untuk pembongkaran satu unit PCB adalah 11 menit 53 detik (713 
detik). Dengan telah mengetahui nilai ekonomis dari pembongkaran keyboard dan PCB akan dapat 
diketahui nilai ekonomis yang dihasilkan untuk sehari, seminggu dan sebulan seperti yang 
diperlihatkan pada tabel 10 di bawah. 

Tabel 10 Nilai ekonomis dari pembongkaran keyboard dan PCB terhadap waktu. 
Harga ekonomis pembongkaran Proses Pembongkaran 
/ unit / hari (8 jam kerja) / minggu (6 hari kerja) / bulan (4 minggu) 

Keyboard Rp  1,076 Rp  68,559 Rp 411,356 Rp1,645,423 
PCB Rp  1,100 Rp  44,432 Rp 266,592 Rp1,066,367 
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4.  KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 
a. Penanganan sampah peralatan elektronik dan elektrik di Indonesia masih belum tertangani 

secara sistematis, karena hanya dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebagai industri kecil 
yang memiliki inisiatif untuk memanfaatkannya. 

b. Penanganan suatu peralatan elektronik dan elektrik sangatlah berbeda antara jenis produk yang 
satu dengan yang lainnya, tergantung bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk 
tersebut. 

c. Untuk proses daur ulang yang dilakukan pada satu unit keyboard bekas terlihat peningkatan 
nilai ekonomis dari setiap prosesnya sebagai berikut : 
• Proses pembongkaran keyboard sebesar (Rp6.076 – Rp5.000) Rp1.076,- per unit keyboard atau sekitar 

21,52 % per unit dari harga keyboard bekas. 
• Proses pencacahan plastik bekas menjadi plastik granulat sebesar (Rp3.147 – Rp1.569) Rp1.578,- per 

unit keyboard atau sekitar 100,30 % per unit dari harga keyboard bekas. 
• Proses pelelehan dengan ekstrusi dari plastik granulat menjadi plastik pallet (Rp6.293 – Rp3.147) 

Rp3.146,- per unit keyboard atau sekitar 100 % per unit dari harga keyboard bekas. 
• Proses pembongkaran PCB keyboard bekas sebesar (Rp1.160 – Rp60) Rp 1.100,- per unit keyboard 

atau sekitar 1833,33 % per unit dari harga keyboard bekas. 
d. Peningkatan nilai ekonomis dari keseluruhan proses yang telah dilakukan diperoleh total harga 

bahan dan komponen keyboard bekas yang dapat dimanfaatkan kembali adalah sebesar 
(Rp6.084 + Rp209 + Rp30 + Rp117 + Rp360 + Rp800 + Rp4.300) Rp11.900,- per unit 
keyboard. Sehingga peningkatan nilai ekonomis dari proses daur ulang pada keyboard bekas 
sebesar (Rp11.900 – Rp5000) Rp6.900,- per unit keyboard atau sekitar 138 % per unit dari 
harga keyboard bekas. 

e. Waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk membongkar satu unit keyboard adalah 7 
menit 32 detik (452 detik) dengan nilai ekonomis Rp1.076,- dan untuk pembongkaran satu unit 
PCB adalah 11 menit 53 detik (713 detik) dengan nilai ekonomis Rp3.500,-. Sehingga seorang 
pekerja dapat membongkar dan menghasilkan  
• keyboard dalam sehari (63,72 unit x Rp1.076,- = Rp68.559,-), seminggu (382,30 unit x Rp1.076,- = 

Rp411.356,-), sebulan (1529,20 unit x Rp1.076,- = Rp1.645.423,-) 
• PCB dalam sehari (40,39 unit.x.Rp1.100,- = Rp44.432,-), seminggu (242,36 x Rp1.100,- = 

Rp266.592,-), sebulan (969,42 x Rp1.100,- = Rp 1.066.367,-). 
f. Adanya peningkatan nilai ekonomis dari suatu proses daur ulang peralatan elektronik dan 

elektrik seperti yang diperlihatkan pada kasus keyboard komputer jenis membran yang 
dilakukan, merupakan suatu lahan bisnis baru yang cukup menguntungkan. 
 

4.2 Saran 
a. Perlunya perhatian dari pemerintah untuk menggerakkan program penanganan sampah peralatan 

elektronik dan elektrik, dengan cara menggalang industri kecil atau perusahaan pembuat produk 
itu sendiri untuk melakukan proses recovery dari sampah peralatan elektronik dan elektrik. 

b. Untuk para peneliti berikutnya diharapkan dapat menentukan  penggunaan teknologi yang 
sesuai dalam penaganan sampah peralatan elektronik dan elektrik lainnya (seperti televisi, mesin 
cuci, AC, radio, dan lain-lain) dan diharapkan juga agar dapat membandingkan kualitas bahan 
baku dari daur ulang dengan bahan baku murni. 
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