
 

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Sampah merupakan barang atau benda berupa material sisa, baik berasal 

dari manusia, hewan, atau tumbuhan yang tidak lagi digunakan dan dibuang ke 

alam. Sampah yang dihasilkan dalam jumlah besar dari aktivitas industri biasanya 

disebut sebagai limbah, sedangkan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia 

disebut sebagai sampah konsumsi. Jumlah sampah konsumsi di Indonesia semakin 

bertambah seiring dengan peningkatan jumlah, pola konsumsi dan perubahan gaya 

hidup masyarakat. Pada tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 

rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan ± 2.5 liter sampah per orang per hari 

atau 625 juta liter sampah dari total jumlah penduduk. Sampah tersebut terdiri dari 

sampah organik dan anorganik (Hendrawan 2012). Menurut Direktur Perumahan 

dan Pemukiman Bappenas, volume sampah di Indonesia telah mencapai ± 1 juta 

meter kubik per hari, namun baru 42% diantaranya yang terangkut dan ditangani 

dengan baik. Sedangkan, sampah yang tidak diangkut mencapai sekitar ± 348 000 

meter kubik atau setara dengan 300 000 ton sampah per hari (Suara Pembaruan 

2012).  

Sampah yang tidak terangkut dan/atau tertangani berpotensi menimbulkan 

berbagai masalah, seperti masalah kesehatan, sosial, penurunan kualitas lingkungan 

dan penurunan nilai estetika. Salah satu jenis sampah yang sering menjadi masalah 

lingkungan dan sulit ditangani adalah sampah plastik. Sampah plastik merupakan 

jenis sampah anorganik yang sulit terdegradasi secara alami karena tersusun oleh 

rantai karbon yang kompleks. Menurut asumsi Kementerian Lingkungan Hidup 

(KLH 2012), penduduk Indonesia menghasilkan 28.4 ribu ton sampah plastik per 

hari. Indonesia Solid Waste Association (InsWA) menyatakan bahwa saat ini 

jumlah sampah plastik di Indonesia telah mencapai 5.4 juta ton per tahun atau setara 

dengan 14% dari total produksi sampah di Indonesia (Antaranews 2015). Menurut 

Kementerian Perindustrian dalam Berita Industri, Harian Ekonomi Neraca (2013), 

sebanyak 60% permintaan dan konsumsi produk plastik di Indonesia didorong oleh 

pertumbuhan industri makanan dan minuman serta FMCG (Fast Moving Consumer 

Goods).  

Peningkatan konsumsi plastik berkorelasi dengan peningkatan jumlah 

sampah yang dihasilkan dan bila tidak tertangani dapat memicu munculnya 

berbagai dampak negatif baik pada lingkungan, hewan, maupun pada kesehatan 

manusia. Sampah plastik yang tidak tertangani dapat mengalami klorinasi 

(pelepasan klorin) atau pelepasan Bisphenol A (BPA). Zat tersebut merupakan 

bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, sumber air dan ekosistem di 

sekitarnya. Selain itu, sampah plastik yang dibuang ke perairan dapat menurunkan 

nilai estetika, menyebabkan banjir dan berpotensi menjadi sarana penyebaran 

(vektor) mikroorganisme berbahaya di daerah tertentu.  

Menurut Nelms et al. (2015), saat ini sampah plastik telah tersebar luas di 

lingkungan laut dan mempengaruhi kehidupan berbagai taksa hewan. Beberapa 

spesies seperti kura-kura/penyu dan ikan paus telah ditemukan tewas karena 

memakan sampah plastik. Sampah plastik juga menyebabkan belitan pada beberapa 

jenis hewan air seperti ikan, anjing laut dan juga burung pemakan ikan. Menurut 
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Allsopp et al. (2006) terdapat kurang lebih 267 spesies hewan telah menderita 

belitan dan menelan sampah plastik. Diperkirakan lebih dari 400 000 mamalia laut 

mati setiap tahun karena cemaran sampah plastik di lautan. Jambeck et al. (2015), 

mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia menempati urutan ke-2 setelah China 

dalam daftar 20 negara yang paling banyak ditemukan sampah plastik di laut, 10 

negara diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1.  
 

Tabel 1 Pencemaran sampah plastik di perairan laut dunia, tahun 2015 
 

 
 

Pada Tabel 1 terlihat Indonesia menempati urutan kedua setelah China 

sebagai negara penimbun sampah plastik terbanyak di lautan. Sebanyak 83% atau 

setara dengan 3.22 juta ton per tahun sampah plastik di perairan Indonesia tidak 

tertangani. Angka tersebut berkontribusi pada pencemaran laut dunia sebesar 10.1% 

setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut dan dengan melihat berbagai dampak 

negatif yang dapat ditimbulkan maka keseriusan penanganan sampah plastik harus 

semakin ditingkatkan.  

Hasil studi  yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 

tahun 2012 di beberapa kota, memperlihatkan pola penanganan sampah yang 

dilakukan di Indonesia antara lain meliputi diangkut dan ditimbun di TPA (69%), 

dikubur (10%), dikomposkan dan didaur ulang (7%), dibakar (5%) dan sisanya 

tidak terkelola (7%). Lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih 

menggunakan sistem pembuangan sampah dengan menggunakan metode open 

dumping atau dibakar. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penanganan sampah 

yang dilakukan belum maksimal sehingga diperlukan komitmen yang tinggi dari 

berbagai pihak terkait dengan diimbangi pengetahuan dasar pada kendala dan 

tantangan penanganan sampah.  

Menurut Surur (2005), beberapa faktor penting yang menyebabkan masalah 

penanganan sampah antara lain pertumbuhan jumlah penduduk, pesatnya arus 

urbanisasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sistem pengelolaan tempat 

pembuangan akhir yang tidak ramah lingkungan dan belum diterapkannya 

pendekatan daur ulang (reduce, reuse, recycle) secara terpadu. Selain itu, kendala 

tenaga dan dana, juga dapat menjadi penyebab banyaknya sampah yang tidak bisa 

ditangani sehingga jumlah timbulan dan permasalahan sampah dapat semakin 

meningkat.  

Peringkat Negara

% sampah 

yang tidak 

tertangani

Jumlah sampah 

plastik yang 

tidak tertangani 

(juta ton/tahun)

% global 

sampah yang 

tidak tertangani

Jumlah sampah 

plastik di 

lautan (juta 

ton/tahun)

1 China 76 8.82 27.7 1.32 - 3.53

2 Indonesia 83 3.22 10.1 0.48 - 1.29

3 Philipina 83 1.88 5.9 0.28 - 0.75

4 Vietnam 88 1.83 5.8 0.28 - 0.73

5 Sri Lanka 84 1.59 5 0.24 - 0.64

6 Thailand 75 1.03 3.2 0.15 - 0.39

7 Mesir 69 0.97 3 0.15 - 0.39

8 Malaysia 57 0.94 2.9 0.14 - 0.37

9 Nigeria 83 0.85 2.7 0.13 - 0.34

10 Bangladesh 89 0.79 2.5 0.12 - 0.31

Sumber : Jambeck et al . (2015)
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Suhartiningsih (1998) menyatakan, penanganan sampah seharusnya bukan 

hanya dibuang secara mudah dan cepat, tetapi juga harus dapat memberikan nilai 

tambah dan keuntungan bagi yang memanfaatkannya. Sampah harus dilihat sebagai 

sebuah sumber daya yang dapat diolah dan memiliki nilai ekonomi serta dapat 

menjadi lahan bisnis yang menguntungkan. Penelitian yang dilakukan oleh Surur 

(2005) pada perusahaan pengolahan sampah (PT.Wiraguna Sarana/PTWS) mampu 

menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 106 juta untuk 2000 ton sampah yang 

dikelolanya per hari. Perusahaan yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) 

Jakarta tersebut memperoleh bahan baku yang berupa berbagai jenis sampah dari 

TPA Bantargebang, Bekasi. Jumlah tersebut merupakan sebagian kecil dari volume 

sampah yang ada di sana. Masih terdapat kurang lebih 4 250 ton sampah per hari 

yang belum diolah. Surur (2005) menegaskan bahwa sampah yang masih 

menumpuk di TPA Bantargebang tersebut memerlukan solusi penanganan yang 

serius.  

Selain dilakukan oleh perusahaan besar seperti PTWS, penanganan sampah 

juga dilakukan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM 

merupakan salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat karena mampu 

menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan mampu meberdayakan 

masyarakat. Salah satu UMKM yang bergerak di bidang pengolahan sampah adalah 

CV. Majestic Buana Group (MBG). Perusahaan yang berlokasi di Bekasi ini 

bergerak dibidang daur ulang sampah plastik yang berupa botol kemasan. Berbagai 

jenis botol bekas, seperti botol minuman, shampo, oli dan berbagai jenis botol 

kemasan lainnya menjadi bahan baku utama MBG untuk produksi cacahan plastik 

dan berbagai produk turunanannya. Pengolahan sampah kemasan botol plastik 

menjadi cacahan plastik dilakukan MBG dengan menggunakan mesin pencacah 

hasil inovasi yang dikembangkannya sendiri. Dengan kemampuan tersebut sangat 

memungkinkan MBG untuk mengembangkan perusahaan dan meningkatkan 

pendapatan.  

Selain untuk memanfaatkan tingginya ketersediaan bahan baku, 

pengembangan bisnis juga perlu melihat besarnya peluang pasar dan potensi 

pengembangan produk. Pelanggan utama produk cacahan plastik MBG adalah 

negara China. Menurut Kementerian Perindustrian (2015), potensi pasar ekspor 

cacahan plastik Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya 

permintaan cacahan plastik dari beberapa negara. Selama beberapa tahun terakhir 

permintaan plastik menunjukkan tren peningkatan seperti yang terlihat pada data 

yang tersaji pada Tabel 2. Pada tabel tersebut terlihat negara China yang merupakan 

negara tujuan utama ekspor MBG menempati urutan kesepuluh. Tiga negara 

tertinggi tujuan ekspor plastik Indonesia secara berurutan adalah Jepang, Amerika 

dan Malaysia.  

Selain memiliki potensi pasar yang tinggi, cacahan plastik juga berpotensi 

untuk dikembangkan menjadi berbagai jenis produk akhir, seperti minyak, lakop 

sapu, kantong plastik, ember dan berbagai produk turunan lainnya. Dengan melihat 

kemampuan MBG dalam mengitegrasikan 3 produk yang dimiliki (cacahan plastik, 

mesin dan lakop sapu) maka perusahaan memiliki potensi untuk dikembangkan 

sehingga dapat memanfaatkan tingginya ketersediaan bahan baku (sampah plastik) 

di Indonesia, menangkap tingginya peluang pasar ekspor cacahan plastik atau 

mengembangkan berbagai macam produk turunan daur ulang plastik. 
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Tabel 2 Negara tujuan dan nilai ekspor plastik Indonesia (US$), tahun 2012-2014 
 

 
 

Pengembangan bisnis MBG tidak hanya dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kapasitas, melainkan juga dapat dilakukan dengan memberikan nilai 

tambah (added value) untuk meningkatkan revenue perusahaan. Upaya tersebut 

salah satunya dapat dilakukan melalui inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis 

merupakan sebuah cara mengembangkan bisnis yang dinilai penting karena, 1) 

dapat digunakan untuk melihat sumber daya perusahaan yang kurang dimanfaatkan 

agar lebih dimanfaatkan, 2) dapat mempersulit kompetitor dalam 

meniru/mencontoh bisnis yang sedang dijalani, dan 3) dapat menjadi alat kompetitif 

yang membuat pengelola lebih peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dalam 

persaingan bisnis. Giesen et al. (2010) menjelaskan, inovasi model bisnis sangat 

penting untuk mencapai kesuksesan dimasa sekarang dan masa depan. Kondisi 

lingkungan yang cepat berubah dan semakin kompleks menuntut para pemimpin 

perusahaan untuk lebih memahami kapan model bisnis harus beradaptasi dan 

bagaimana mengantisipasi perubahannya.  

Amit dan Zott (2012) menambahkan, memiliki model bisnis yang inovatif 

dapat menciptakan pasar baru atau memungkinkan perusahaan untuk menciptakan 

dan memanfaatkan peluang-peluang baru pada pasar yang sudah ada. Untuk itu, 

sebuah model bisnis harus dapat memperlihatkan peluang yang signifikan baik pada 

periode pertumbuhan ekonomi maupun pada saat terjadi gejolak. Model bisnis 

harus dibuat untuk membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan baik 

internal maupun eksternal. Model bisnis harus menjadi sebuah alat yang mudah 

dipahami yang dapat didesain dan redesain dengan cepat (Soeherman 2014). Salah 

satu pendekatan model bisnis yang dapat mengakomodir hal tersebut adalah 

Business Model Canvas (BMC). BMC merupakan pendekatan model bisnis yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan komponen penting 

suatu bisnis dengan membaginya manjadi 9 elemen dasar, yakni konsumen yang 

dituju, nilai yang diberikan, saluran yang digunakan, cara menjalin hubungan 

dengan konsumen, aliran pendapatan yang diperoleh, potensi sumber daya yang 

dimiliki, kegiatan-kegiatan inti yang harus dilakukan, mitra kunci yang dapat 

membantu dan perkiraan biaya yang harus dikeluarkan.  

Penggunaan BMC untuk mengembangkan model bisnis MBG diharapkan 

dapat, 1) meningkatan kapasitas MBG melalui 9 elemen model bisnis yang dimiliki 

Peringkat Negara 2012 2013 2014

1 Jepang 330 093 844 342 624 386 364 209 629

2 Amerika Serikat 124 237 795 117 132 702 126 697 429

3 Malaysia 99 638 627 97 100 272 103 228 163

4 Singapura 102 987 292 92 835 802 98 033 581

5 Thailand 77 133 412 82 297 894 82 795 249

6 Australia 56 903 613 93 369 868 74 714 943

7 Pilipina 57 743 403 61 744 910 61 069 656

8 Korea Selatan 50 829 791 48 694 966 56 171 990

9 Vietnam 50 345 474 56 029 066 42 298 627

10 China 49 225 924 45 099 442 41 299 064

Sumber : Kementerian Perindustrian, 2015
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serta memberikan gambaran lingkungan bisnis yang dihadapi sehingga dapat lebih 

siap pada tantangan-tantangan yang ada, 2) sebagai perusahaan keluarga, adanya 

BMC dapat manjadi gambaran model bisnis (blue print) yang membantu 

memudahkan setiap generasi penerus dalam memahami dasar pemikiran, 

mengenali potensi dan mengembangkan kapasitas bisnis perusahaan dan 3) dengan 

terus berkembangnya MBG, diharapkan dapat membantu meningkatkan 

kontribusinya dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui penyerapan 

tenaga kerja yang dibarengi dengan peningkatan peran MBG dalam menjaga 

kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah plastik.  

 

Perumusan Masalah 

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kemajuan teknologi dan 

industri, serta perkembangan gaya hidup masyarakat modern yang menginginkan 

bahan peralatan dan kemasan yang serba praktis, ringan, mudah dan menarik 

menjadi faktor pendorong peningkatan konsumsi/penggunaan kemasan berbahan 

dasar plastik. Hal ini dapat memicu peningkatan sampah plastik. Keberadaan 

sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi sumber pencemaran 

lingkungan sehingga perlu penanganan yang benar dan tidak menimbulkan efek 

samping atau menganggu kesimbangan lingkungan.  

MBG sebagai salah satu UMKM yang bergerak pada bidang bisnis daur 

ulang sampah plastik memiliki peran penting dalam menangani permasalahan 

lingkungan. Selain itu, keberadaan bisnis MBG juga berkontribusi dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan lapangan 

kerja baru. Saat ini MBG telah mempekerjakan 43 karyawan yang berasal dari 

lingkungan sekitar. Melihat kontribusi MBG dalam menjaga kelestarian lingkungan 

dan meningkatkan perekonomian masyarakat, maka MBG perlu mendapat 

dukungan untuk mengembangkan kapasitas bisnisnya.  

Menurut Prawiranegara (1994), beberapa permasalahan umum yang terjadi 

dalam pengembangan UMKM dapat berasal dari sisi eksternal dan internal. 

Permasalahan eksternal dapat berupa akses sarana dan prasarana yang rendah, 

kondisi perekonomian yang tidak memadai, iklim usaha yang tidak kondusif karena 

adanya persaingan yang tidak sehat dan kurangnya pembinaan terpadu dari 

pemerintah serta pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha. Sedangkan 

permasalahan internal dapat berupa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

masih rendah, lemahnya permodalan, kurangnya jaringan usaha dengan pelaku-

pelaku ekonomi dan pangsa pasar, serta manajemen yang tidak memadai.  

Selain permasalahan umum tersebut, secara khusus permasalahan yang 

terjadi di MBG saat ini adalah belum adanya blue print yang menjadi kerangka 

kerja dan landasan penetapan tujuan, sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan 

program atau fokus kegiatan yang dapat diterapkan dalam struktur organisasi, 

proses dan sistem manajemen perusahaan. Pelaksanaan bisnis MBG saat ini 

merupakan sebuah hasil dari proses trial and error pemiliki perusahaan (owner) 

selama menjalankan bisnis. Adanya blue print perusahaan dapat membantu owner 

untuk melakukan transfer ide, pengetahuan dan pandangan tentang proses bisnis 

serta permasalahan yang terjadi sehingga dapat memudahkan tim manajemen atau 

pihak lain yang meneruskan usaha dalam memahami dan mengetahui tanggung 

jawab pada setiap proses pengelolaan bisnis. Blue print juga dapat diibaratkan 
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sebagai sebuah gambaran model bisnis yang dijalankan sehingga akan membantu 

perusahaan untuk mengembangkan bisnis melalui peningkatan pendayagunaan 

aset-aset yang dimiliki, mengoptimalkan potensi dan secara bersamaan dapat 

membantu meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi perusahaan yang 

berkelanjutan.  

Pengembangan bisnis perusahaan dapat lebih terarah dengan adanya model 

bisnis. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015), model bisnis merupakan dasar 

pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan dan 

menangkap nilai. Hal tersebut dapat dijelaskannya melalui sembilan elemen yang 

menggambarkan cara berfikir sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Kesembilan elemen yang dimaksud adalah value propotitions, customer segments, 

customer relationship, channel, revenue streams, key partner, key activities, key 

resources dan cost structure. Kesembilan elemen tersebut tercakup dalam satu 

pendekatan model bisnis yakni Business Model Canvas (BMC). BMC juga dapat 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman pada lingkungan bisnis sehingga 

membantu perusahaan mendapatkan model bisnis yang lebih kuat dan kompetitif. 

Pemahaman terhadap faktor lingkungan perusahaan dapat mendorong 

pengembangan bisnis MBG yang lebih baik mengingat laporan pendapatan MBG 

pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2014 sebagai 

akibat dari gejolak perekonomian global.  

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka beberapa permasalahan yang dapat 

dirumuskan untuk mengembangkan model bisnis MBG adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana model bisnis MBG saat ini berdasarkan pendekatan BMC? 

2. Bagaimana peranan dan pengaruh masing-masing faktor internal dan eksternal 

terhadap model bisnis MBG? 

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan setiap elemen bisnis 

MBG dengan pendekatan BMC? 

4. Bagaimana bentuk pengembangan model bisnis yang dapat dilakukan pada 

MBG di masa yang akan datang berdasarkan pendekatan BMC? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi model bisnis MBG dengan pendekatan BMC. 

2. Menganalisis masing-masing faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

model bisnis MBG. 

3. Mengevaluasi 9 elemen model bisnis MBG dengan pendekatan BMC sebagai 

dasar  pengembangan bisnis. 

4. Membuat desain pengembangan model bisnis dengan pendekatan BMC dan 

implikasi manajerial MBG. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian “Pengembangan Model Bisnis Daur Ulang Sampah Plastik 

di CV. Majestic Buana Group” diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 
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1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

menyusun/membuat kebijakan dalam pengembangan bisnis dan menghadapi 

tantangan dimasa mendatang 

2. Bagi kalangan akademisi, sebagai media pembelajaran dan menjadi bahan 

rujukan atau referensi pada penelitian selanjutnya  

3. Masyarakat umum, sebagai bahan informasi peluang bisnis pengelolaan 

sampah plastik dan potensi pengembangannya serta menjadi role model bisnis 

sampah plastik untuk UMKM 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meliputi kegiatan bisnis daur ulang sampah kemasan botol 

plastik di MBG. Pembahasan penelitian dibatasi dalam lingkup kajian 

pengembangan bisnis dengan pendekatan BMC. Ruang lingkup penelitian 

mencakup keragaan model bisnis yang ada saat ini, faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi, evaluasi model bisnis dan pembuatan desain pengembangan model 

bisnis perusahaan dengan menggunakan perspektif Blue Ocean Strategy. Tahap 

implementasi diserahkan sepenuhnya pada manajemen perusahaan.  
 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kajian Teori 

 

Sampah plastik 

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya 

dan bersifat padat, ada yang mudah membusuk dan ada yang tidak mudah 

membusuk (Bebassari 2004). Menurut Suyoto (2004) sampah atau refuse adalah 

sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang 

umumnya berasal dari kegiatan manusia termasuk kegiatan industri, tetapi yang 

bukan biologis dan umumnya bersifat padat. Murtadho dan Said (1988), 

membedakan sampah atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik 

meliputi limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya 

berasal dari limbah hasil pertanian. Sampah ini memiliki sifat mudah terurai oleh 

mikro organisme dan mudah membusuk karena memiliki rantai karbon relatif 

pendek. Sedangkan sampah anorganik berupa sampah padat yang cukup kering dan 

sulit terurai oleh mikroorganisme karena memiliki rantai karbon yang panjang dan 

kompleks seperti kaca, besi, plastik dan lainnya. 

Sampah plastik sulit terdegradasi karena terbuat dari proses polimerisasi atau 

proses penggabungan beberapa molekul sederhana (monomer) melalui proses 

kimia sehingga menjadi molekul besar (makromolekul atau polimer). Senyawa 

makromolekul/polimer plastik tersusun dari unsur utama Karbon dan Hidrogen. 

Untuk membuat plastik, salah satu bahan baku yang sering digunakan adalah 

Naphta, yaitu bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. 

Sebagai gambaran, untuk membuat 1 kg plastik memerlukan 1.75 kg minyak bumi, 
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