
 i 

 

 

 

 

LEMBAR PE	GESAHA	 

 

1. Judul Kegiatan : Mengolah Limbah Styrofoam, Kulit 

 Jeruk dan Serat Sanseveiria Menjadi 

         Benang Sintetik yang Bernilai 

Ekonomi 

2. Bidang Kegiatan : PKM GT Bidang:Sosial Ekonomi 

3. Ketua Pelaksana Kegiatan 

a. Nama Lengkap : Bagas Wicaksono 

b. NIM : H34100051 

c. Jurusan : Agribisnis 

d. Universitas / Institut : Institut Pertanian Bogor 

      4.  Anggota Pelaksana Kegiatan           : 2 orang 

      5.   Dosen Pendamping 

a. Nama Lengkap : Arif Karyadi Iswandi  

b. NIP : 1978021020050110044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bogor, 2 Maret 2011 

Menyetujui     

Ketua Jurusan/Program studi   Ketua Pelaksana  

Agribisnis     Kegiatan 

 

 

(Nunung Kusnadi)    (Bagas Wicaksono) 

NIP.      NIM.H34100051 

 

 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  Dosen Pembimbing 

 Kemahasiswaan 

 

 

 

 

(Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono)   (Arif Karyadi Iswandi) 

NIP.195812281985031003  NIP. 1978021020050110044 

 

          



 ii 

 

 

 

 

KATA PE	GA	TAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah kelompok kami mampu 

menyelesaikan Program Kreatifitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis (PKM-GT) yang 

berjudul " Mengolah Limbah Styrofoam, Kulit Jeruk Dan Serat Sanseveiria 

Menjadi Benang Sintetik yang Bernilai Ekonomi “. Judul tersebut dipilih karena 

kami prihatin melihat limbah styrofoam di lingkungan sekitar umumnya dibuang 

begitu saja. Hal ini memacu kami untuk mencoba mengungkapkan ide-ide baru 

dalam pengolahan limbah styrofoam menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa 

bernilai ekonomi dengan aspek terpenting adalah mengurangi pencemaran 

lingkungan secara signifikan.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut 

membantu dalam penyelesaian PKM-GT ini. Kami  juga menyadari  bahwa masih 

banyak kekurangan dalam penyusunan PKM-GT. Oleh karena itu, kami 

mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari 

berbagai pihak demi perbaikan kualitas penulisan kedepannya. Semoga gagasan 

tertulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

 

 

       Bogor,  2 Maret 2011  

 

             Tim Penyusun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ..........................................................................................  ii 

DAFTAR ISI .........................................................................................................iii.  

RINGKASAN .......................................................................................................iv 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang......................................................................................................... 

1 

Perumusan Masalah ................................................................................................ 

1 

Tujuan Penulisan .................................................................................................... 1 

Manfaat Penulisan .................................................................................................. 1 

GAGASAN  

Potensi Sampah Khusunya di Perkotaan ................................................................ 2 

Mengenal Styrofoam .............................................................................................. 2 

Proses Pembuatan Styrofoam ................................................................................. 3 

Penggunaan Styrofoam Di Masyarakat .................................................................. 3 

Bahaya Styrofoam .................................................................................................. 3 

Kandungan Kulit Jeruk ........................................................................................... 

4 

Kandungan Serat Sanseveira ....................................................................................................................... 5 

Peranan Kulit Jeruk dan Serat Lidah Mertua Mendegradasi Styrofoam ........................................... 5 

PEMBAHASAN 

Pemanfaatan Benang Sintetik ...............................................................................  5 

Teori Nilai Tambah ............................................................................................... 6 

Skema pemanfaatan limbah Styrofoam ................................................................. 7 

PENUTUP 

Simpulan ................................................................................................................ 8 

Saran ...................................................................................................................... 8 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 8 

LAMPIRAN……………………………………………………………………….9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

 

 

 

 

RI	GKASA	 

 

 

Meningkatnya produksi sampah saat ini belum dapat diimbangi dengan  

pengolahan yang baik. Sampah menjadi masalah tersendiri khususnya di daerah  

perkotaan, jumlah produksi sampah yang dihasilkan dapat mencapai sekitar 6ooo 

ton per hari. Sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga dan industri, 

dimana sampah rumah tanggalah menjadi penyumbang terbesar.  

 Sampah terbagi kedalam dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. 

Sampah organik merupakan sampah yang dapat diurai oleh alam. Sedangkan 

sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai atau bahkan tidak dapat 

diuraikan oleh alam. Sampah anorganik sudah menjadi bagian dari masyarakat. 

Salah satu contohnya adalah Styrofoam.Styrofoam banyak digunakan oleh 

masyarakat sebagai pembungkus makanan. Dan setelah digunakan,  Styrofoam 

dibuang begitu saja, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.   

Karya ilmiah ini mengangkat gagasan berupa permasalahan mengenai 

pemanfaatan limbah styrofoam menjadi benang sintetik. Hal ini didasari atas 

bahaya yang timbul dari limbah Styrofoam dan kemampuan limbah untuk menjadi 

barang bernilai ekonomi. Kami ingin mencoba memberikan solusi untuk 

mengatasi permasalahan limbah Styrofoam tersebut. Memberikan ide alternatif 

pengolahan limbah Styrofoam yang efektif dan efisien dari segi ekonomi, sosial, 

dan lingkungan.   

Metode penulisan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi literature, 

yang terdiri dari penentuan kerangka pemikiran, gagasan, pengumpulan data, 

pengolahan dan analisis data, rumusan solusi, serta pengambilan kesimpulan dan 

saran.  

 

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi 

pustaka berupa buku, artikel, internet, jurnal, dan diskusi dengan dosen 

pembimbing. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan 

kumulatif, dengan penjabaran analisis deskriptif. Sementara itu,  rumusan solusi 

diperoleh berdasarkan hasil analisis data sehingga dapat mengatasi permasalahan 

yang ada secara efektif dan efisien. 

 

 

 
 

  

 



 1 

 

 

 

 

PE	DAHULUA	 

Latar Belakang 

Bahan styrofoam kini semakin banyak digunakan untuk berbagai 

keperluan, salah satunya sebagai wadah makanan. Memang, dilihat dari sisi 

kepraktisannya, styrofoam merupakan pilihan yang sangat tepat. Bahan itu juga 

memiliki berbagai kelebihan, yaitu kuat, awet, ringan, dan warnanya menarik 

sehingga banyak penjual makanan yang menggunakannya. Namun sayangnya, 

meski memiliki banyak kelebihan, styrofoam juga mengandung kekurangan- 

kekurangan, terutama jika ditinjau dari sisi kesehatan dan lingkungan. Bahan itu 

sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia dan pelestarian lingkungan. 

Styrofoam dianggap berbahaya bagi kesehatan karena dapat memicu penyakit 

kanker dan menurunkan kecerdasan anak. Hal itu dikarenakan di dalam bahan 

tersebut terkandung monomer stirena atau sterene. Sementara itu, bagi 

lingkungan, styrofoam dapat menyebabkan pencemaran karena sulit terurai. Tidak 

mudahnya styrofoam didegradasi karena di dalam bahan itu terkandung unsur-

unsur kimia, bukan organik.  

 

Perumusan Masalah 

Jika dilihat dari sisi kegunaan dan kepraktisan Styrofoam banyak 

digunakan dikalangan rumah tangga, namun sayangnya timbul masalah baru yang 

terjadi.  Jika limbah styrofoam tidak diolah sebagaimana mestinya, limbah 

Styrofoam akan membawa dampak buruk bagi lingkungan sebab tidak dapat 

terdegradasi oleh alam. 

 

Tujuan Penulisan 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan solusi 

mengatasi permasalahan limbah styrofoam menggunakan cara alternatif, yaitu 

dengan  menjadikan limbah tersebut menjadi benang sintetik.  

 

Manfaat penulisan 

Dalam penulisan ini harapannya pembaca dapat mengerti dan memahami 

bahwa styrofoam jika diolah sebagaimana mestinya, tidak hanya mengurangi 

limbah styrofoam tetapi juga dapat dijadikan sebagai suatu peluang usaha, sebab 

benang sintetik yang sudah terbentuk memiliki kegunaan dalam keseharian. 
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GAGASA	 

Potensi Sampah Khusunya di Perkotaan  

 

Gambar 1. Limbah Styrofoam yang Menggenang di Pintu air 

 

 Produksi sampah DKI Jakarta diperkirakan 9.200 ton per hari pada 2030. 

Jumlah sampah yang cukup besar tersebut,akan meningkat hingga mencapai 5 % 

per tahun. Rata - rata volume sampah Jakarta 6.594,7 ton per hari. Tahun 2010 

timbunan sampah Jakarta mencapai 6.193,3 ton per hari. Sampah yang baru 

tertangani sekitar 6.042,3 ton per hari (92,3 %). Dari jumlah itu sumber sampah 

terbesar berasal dari rumah tangga sebanyak 59 %, adapun komposisi sampah 

organik sebesar 55, 37 % dan anorganik 44,63 %.(sumber: Kompas 7 Februari 

2011). Dari data sampah anorganik tersebut, sekitar 10 % berasal dari limbah 

Styrofoam.  

  

Mengenal Styrofoam 

Styrofoam yang memiliki nama lain polystyrene sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Banyak keunggulan pada styrofoam yang akan sangat 

menguntungkan bagi para penjual makanan, seperti tidak mudah bocor, praktis 

dan ringan sehingga sudah pasti lebih disukai sebagai pembungkus makanan.  

Polystyrene adalah monomer, sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara 

komersial dari minyak bumi. Pada suhu ruangan, polistirena biasanya bersifat 

padat, dan mencair pada suhu yang lebih tinggi. Polistirena pertama kali dibuat 

pada 1839 oleh Eduard Simon, seorang apoteker Jerman. Ketika mengisolasi zat 

tersebut dari resin alami, dia tidak menyadari apa yang dia telah temukan. Seorang 

kimiawan organik Jerman lainnya, Hermann Staudinger, menyadari bahwa 

penemuan Simon terdiri dari rantai panjang molekul stirena, yang adalah sebuah 

polimer plastik. Polistirena padat murni adalah sebuah plastik tak berwarna, keras 

dengan fleksibilitas yang terbatas yang dapat dibentuk menjadi berbagai macam 
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produk dengan detil yang bagus. Penambahan karet pada saat polimerisasi dapat 

meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan kejut. Polistirena jenis ini dikenal 

dengan nama High Impact Polystyrene (HIPS). Polistirena murni yang transparan 

bias dibuat menjadi beraneka warna melalui proses .  

 

Proses Pembuatan Styrofoam 

Styrofoam atau Foamed Polysterene (FPS) yang ringan dan 

praktis ini masuk dalam kategori jenis plastik. Sytrofoam dibuat dari monomer 

stirena melalui polimerisasi suspense pada tekanan dan suhu tertentu, Selanjutnya 

dilakukan pemanasan untuk melunakkan resin dan menguapkan sisa blowing 

agent. Polysterene yang berciri khas ringan, kaku, tembus cahaya, rapuh dan 

murah. Karena sifatnya yang rapuh maka polysterene dicampur seng dan senyawa 

butadien. Kemudian untuk kelenturannya, ditambahkan zat plasticier seperti dioktilptalat 

(DOP), butil hidroksi toluene (BHT),atau n-butyl stearat. Kandungan zat pada 

proses terakhir inilah menurut penelitian kimia LIPI dapat memicu timbulnya kanker 

dan penurunan daya pikir anak.  

 

Penggunaan styrofoam di masyarakat 

Penggunaan plastik untuk kemasan makanan sudah meluas karena bahan 

tersebut mudah didapat, harganya relatif murah dan praktis sehingga mampu 

menyisihkan bahan pembungkus makanan alami dari jenis dedaunan. Banyaknya 

sampah kemasan makanan ini menjadi masalah karena Styrofoam bukan barang 

yang bisa didaur ulang, seperti gelas, kertas, atau metal. Yang tidak kalah penting, 

Styrofoam tidak bio-degradable atau tidak bisa hancur oleh mikroorganisme di 

udara dan di dalam tanah. 

Di Indonesia, penggunaan Styrofoam sebagai wadah makanan makin 

menjamur. Alasannya, karena kepraktisan dan tampilan yang lebih baik. Dalam 

industri, Styrofoam sering digunakan sebagai bahan insulasi. Bahan ini memang 

bisa menahan suhu, sehingga benda didalamnya tetap dingin atau hangat. Karena 

bisa menahan suhu itulah, akhirnya banyak yang menggunakannya sebagai gelas 

minuman dan wadah makanan. Padahal di balik kemasan yang terlihat bersih itu 

ada bahaya besar yang mengancam. 

 

Bahaya Styrofoam 

Kandungan Styrofoam dapat berdampak buruk bagi kesehatan 

manusia, khususnya pada Styrofoam yang digunakan sebagai wadah atau 

kemasan makanan. Karena bahan-bahan kimia yang terkadung di dalamnya 

dapat bermigrasi ke makanan yang dikonsumsi manusia. WHO (World 

Health Organization), EPA (Environmental Protection Agency) dan 

beberapa  lembaga  lainnya  malah  sudah  mengategorikan  styrofoam  sebagai 

bahan karsinogen karena benzen yang digunakan untuk memproses butiran 



 4 

 

 

 

 

styrene merupakan larutan kimia yang sulit dilumat oleh sistem percernaan dan 

tidak bisa dikeluarkan melalui feses ataupun urine. Akibatnya, zat ini semakin 

lama semakin menumpuk dan terbalut lemak. Inilah yang bisa memicu 

timbulnya penyakit kanker. Hasil survei di AS pada tahun 1986 menunjukkan 

bahwa 100% jaringan lemak orang Amerika mengandung styrene yang berasal 

dari styrofoam. Penelitian dua tahun kemudian menyebutkan kandungan styrene 

sudah mencapai ambang batas yang bisa memunculkan gejala gangguan saraf.  

Faktor yang mempengaruhi perpindahan zat kimia pada styrofoam ke dalam 

makanan,antara lain: 

1. Suhu yang tinggi. Semakin panas suatu makanan, semakin cepat pula migrasi bahan 

kimia styrofoam ke dalam makanan. 

2. Kadar lemak tinggi. Bahan kimia yang terkandung dalam styrofoam akan 

berpindah ke makanan dengan lebih cepat jika kadar lemak (fat) dalam suatu 

makanan atau minuman semakin tinggi. 

3. Kadar alkohol dan asam yang tinggi. Bahan alkohol dan asam mempercepat laju 

perpindahan. 

4. Lama kontak. Semakin lama makanan disimpan dalam wadah 

Styrofoam, semakin besar kemungkinan jumlah zat kimia yang 

bermigrasi ke dalam makanan. 

 

Kandungan Kulit Jeruk 

Jeruk adalah tumbuhan berbunga anggota marga Citrus dari suku Rutaceae 

(suku jeruk-jerukan). Anggotanya berbentuk pohon dengan buah yang berdaging 

dengan rasa masam yang segar, meskipun banyak di antara anggotanya yang 

memiliki rasa manis. Rasa masam berasal dari kandungan asam sitrat yang 

terkandung pada semua anggotanya. Salah satu kandungan jeruk yang bisa kita olah 

dan daur ulang yaitu minyak atsiri pada kulitnya. 

Kulit buah jeruk yang biasanya hanya dibuang sebagai sampah dapat 

diolah atau didaur-ulang produk bernilai guna. Kulit jeruk yang mengandung 

minyak atsiri berfungsi sebagai pengeliminasi yang menguraikan 

styrofoam dapat terurai dalam tanah.  

Ciri-ciri minyak atsiri yaitu bersifat mudah menguap karena titik uapnya 

rendah. Selain itu,susunan senyawa komponennya kuat mempengaruhi 

saraf manusia (terutam di hidung) sehingga sering kali memberikan 

efek psikologis tertentu (baunya kuat). Setiap senyawa penyusun memilki 

efek tersendiri, dan campurannya dapat menghasilkan rasa yang berbeda. 

Ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain dengan pengepresan dingin, menggunakan 

bahan pelarut, serta dengan distilasi atau penyulingan. Cara yang 

sederhana dan mudah dilakukan adalah dengan distilasi 

uap/air.Prinsipnya, uap air digunakan untuk mengangkat minyak atsiri dari 

dalam jaringan kulit jeruk, kemudian uap yang mengandung minyak atsiri 

didinginkan dengan air mengalir. Campuran air dan minyak akan terpisah karena 

adanya perbedaan berat jenis. Lapisan minyak berada di bagian atas, sedangkan 

air di lapisan bawah. Lapisan minyak diambil menggunakan pipet, lalu 

dimasukkan ke dalam botol berwarna gelap. Minyak dalam botol lalu disimpan di 
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tempat bersuhu rendah dan terhindar dari sinar matahari, seperti di 

dalam kulkas. Minyak atsiri jeruk hasil destilasi terdiri atas berbagai senyawa 

yang mudah menguap.  

 

Kandungan Serat Sanseveira 

Sansevieria atau lidah mertua adalah marga tanaman hias yang cukup 

populer sebagai penghias bagian dalam rumah karena tanaman ini dapat tumbuh 

dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Sansevieria memiliki daun 

keras, sukulen, tegak, dengan ujung meruncing. Di Jepang, Sanseviera digunakan 

untuk menghilangkan bau perabotan rumah di ruangan. Dibanding tumbuhan lain, 

Sanseviera memiliki keistimewaan menyerap bahan beracun, seperti 

karbondioksida, benzene, formaldehyde, dan trichloroethylene. Keistimewaan 

Sansevieria adalah memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. 

Penelitian NASA bekerja sama dengan ALCA telah menemukan bukti-bukti 

bahwa tanaman ini secara alami mampu mengurangi polusi. 

 

Peranan Kulit Jeruk dan Serat Lidah Mertua mendegradasi Styrofoam 

Proses peracunan pada Styrofoam terjadi ketika pembungkus makanan 

tersebut terkena panas. Stirena akan terserap oleh makanan dalam jumlah tertentu 

dan apabila terakumulasi, senyawa itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. 

Penambahan minyak atsiri hasil destilasi dari kulit jeruk dan serat Sansevieria 

pada Styrofoam akan menguraikan, menyerap racun dan membentuk benang 

sintetik pada Styrofoam. Minyak atsiri berfungsi sebagai pengurai senyawa, 

dimana penambahan minyak atsiri akan mencairkan Styrofoam tanpa pemanasan. 

Penambahan  serat Sansevieria berguna untuk memperkuat benang sintetis, 

disamping untuk mengurangi kandungan kimia berbahaya pada Styrofoam secara 

drastis. 

 

 

PEMBAHASA	 

Pemanfaatan Benang Sintetik 

Limbah Styrofoam diubah menjadi benang sintetik, sehingga memiliki 

nilai ekonomis. Benang  Styrofoam selanjutnya bisa dikembangkan pula menjadi 

aneka produk, antara lain pelapis dan barang-barang hiasan. Selain itu, Styrofoam 

yang sudah diolah dapat dijadikan pembungkus makanan yang aman bagi 

kesehatan karena kandungan monomer stirenanya sudah banyak                                                                                                                                                  

berkurang. Pemanfaatan lain dari benang sintetik adalah menjadikannya sebagai 
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benang pancing, ataupun membuat produk baru yang menggunakan benang 

sebagai bahan dasarnya, tetapi khusus untuk produk turunan lainnya benang 

sintetis ini tidak dapat menjadi produk turunan yang tahan minyak karena akan 

menyebabkan benang kembali meleleh. 

 

Teori 	ilai Tambah 

 Pengertian pertambahan nilai sesuai UU Nomor 18 tahun 2000 adalah 

suatu barang dapat mempunyai nilai tambah apabila barang tersebut diolah lebih 

lanjut atau diproses dan telah mengalami perubahan bentuk wujud dari asalnya 

sehingga barang yang diambil langsung dari tempat/sumbernya belum dianggap 

mempunyai nilai tambah. Dikaitkan dengan penulisan, teori nilai tambah 

diaplikasikan dalam bentuk pengolahan limbah Styrofoam yang awalnya tidak 

mempunyai nilai ekonomi dan bahkan hanya dianggap limbah berbahaya dapat 

dijadikan benang yang multiguna. Benang sintetis hasil olahan Styrofoam telah 

memiliki nilai ekonomis sebagai bahan baku untuk pengolahan selanjutnya 

menjadi produk turunan dengan nilai ekonomi lebih besar karena adanya value 

added. 

Berdasarkan percobaan yang dilakukan dengan mencampurkan Styrofoam, 

minyak atsiri dari kulit jeruk, dan serat styrofoam dengan komposisi o,5 gram , 10 

miligram dan 10 gram dapat dihasilkan benang sintetik 0,04 gram. Dengan asumsi 

sampah di Jakarta sebanyak 6594,7 ton per hari, dimana sekitar 294,32 berasal 

dari limbah Styrofoam maka bila dikaitkan perhitungan diatas, diprediksi dapat 

menghasilkan benang sintetik sekitar 11,77 ton per hari. Apabila dilakukan 

perhitungan per bulan makan benang sintetik yang dihasilkan 338,1 ton. Dari 

Jumlah tersebut dapat dilihat potensi benang sintetik yang dihasilkan, hal ini dapat 

dijadikan sebagai peluang usaha dalam masyarakat. Peluang usaha tersebut dapat 

menyerap jumlah tenaga kerja yang ada saat ini. Jika dilakukan proses pengolahan 

secara besar dapat mengurangi impor benang (serat) sintetik Negara dan ini berarti 

dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Negara. Di sisi lain, 

pengolahan limbah Styrofoam dapat membangkitkan industri pengolahan sampah 

dan industri pembudidayaan tanaman sanseveiria.        
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PE	UTUP 

Simpulan 

Dengan adanya situs pengolahan Styrofoam ini didapatkan tidak hanya 

solusi untuk menyelamatkan lingkungan dari sampah tak terurai, tapi juga adanya 

prospek bisnis yang menjanjikan jika dilakukan penelitian lanjut tentang cara 

pengolahan benang sintetis dari Styrofam. Dengan demikian, salah satu masalah 

negara di bidang lingkungan hidup dapat ditanggulangi dengan baik, demikian 

juga dengan masalah kurangnya lapangan pekerjaan, sebab prospek bisnis benang 

sintetis akan memunculkan pebisnis-pebisnis yang mampu melakukan pengolahan 

dengan konsep nilai tambah pada produk. 

 

Saran 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan tidak dapat terlaksana dengan 

baik tanpa dukungan pihak terkait, termasuk didalamnya pemerintah dan 

masyarakat luas. Diharapkan kegiatan ini nantinya akan menjadi proyek 

menjanjikan yang berguna di masyarakat. 
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