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Mesin Press sampah plastik ini menggunakan kompor 1 tungku sebagai 

media pemanas dengan tabung LPG 3 Kg sebagai bahan bakarnya. Sampah 

plastik adalah jenis sampah yang tidak dapat diuraikan. Sampah plastik  banyak 

kita jumpai diberbagai tempat, dirumah, dijalan, dikantor, dikampus bahkan 

disungai. Pembuangan sampah disungai dapat mengakibatkan banjir. Pengolahan 

sampah plastik perlu dilakukan supaya lingkungan jadi bersih dan tidak terjadi 

banjir, dan juga hasil dari pengolahan sampah plastik bisa bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Tanpa kita sadari plastik memiliki beberapa jenis yang 

berbeda. Ada 7 jenis plastik yang ada disekitar kita yaitu PET (Polyethylene 

Terephthalate), HDPE (high density polyethylene), PVC (polyvinyl chloride), 

LDPE (Low Density Polyethylene), PP (polypropylene), PS (polystyrene) dan 

OTHER. Setiap jenis plastik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, untuk 

itu penulis mencoba untuk menganalisa temperatur titik leleh pada proses 

pengepressan sampah plastik, sehingga memperoleh hasil yang maksimal. 

 

Kata kunci :  Temperatur Leleh 
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