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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari pengujian dan percobaan yang telah 

dilakukan terhadap alat pengolah limbah botol plastik ini maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Alat pengolah limbah botol plastik menjadi botol yang berbentuk balok 

berhasil dibuat dengan metode heat and shrink.

2. Hasil cetakan dari alat pengolah limbah botol sesuai dengan kriteria 

desain.

3. Proses penarikan pasak dari dalam cetakan rata-rata sekitar 35 kg, 

sedangkan untuk memasukkan pasak kedalam cetakan rata-rata tekanan 

sekitar 25 kg. 

4. Temperatur yang digunakan untuk memanaskan botol sekitar 85˚C –

100˚C dengan waktu pemanasan 3-5 detik, maka botol yangtelah 

melunak akan menyatu sempurna pada cetakan. 

5. Botol air mineral dari bahan PET (polyethylene terephthalate) ukuran 1,5 

liter dapat dicetak ulang dengan cetakan dalam botol dan dipanaskan dari 

luar botol. 

6. Botol hasil cetakan yang sudah jadi balok, permukaannnya dibuat kasar 

untuk memudahkan perekatan dengan lem dan campuran semen dengan 

cara diamplas sampai permukaannya menjadi kasar dan ditambahkan 

lubang dengan menggunakan solder.

7. Sampah botol plastik berpotensi sebagai bahan konstruksi bangunan tahan 

gempa, ramah lingkungan dan dari segi estetika lebih menarik karena 

berbentuk kotak yang sama dengan batako pada umumnya daripada 

susunan batako botol yang tanpa diolah sebelumnya.
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5.2 Saran Penelitian Berikutnya

Dari hasil penelitian dan perancangan yang telah dilakukan, ada beberapa 

hal yang menurut penulis memerlukan penelitan lanjutan untuk menyempurnakan 

penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Penggunaan api dari kompor gas masih kurang maksimal karena api 

kurang menyebar, semakin besar nyala api maka akan semakin cepat juga 

proses pencetakan. Rata-rata proses pencetakan satu botol sekitar 45 

detik.

2. Perlu adanya perubahan konstruksi pada saat memasukkan dan 

mengeluarkan pasak agar proses penekanan dan penarikan pasak tidak 

terlalu berat.

3. Perlu adanya penambahan alat pengolah limbah botol plastik untuk proses 

pencetakan terhadap botol yang ukuran diameternya lebih kecil. 


