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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik bahan baku dan produk 
padat thermal cracking sampah plastik TPA Klotok Kota Kediri melalui nilai 
proximate (kadar air, volatile matter, dan kadar abu) dan nilai kalor, persentase 
produk cair; padat; gas sebagai sumber energi alternatif, kualitas molekul 
hidrokarbon produk cair, dan ketersediaan sampah plastik sebagai bahan baku 
produk dalam memenuhi jumlah bahan bakar untuk mesin operasional TPA. 
Bahan baku berasal dari timbulan sampah plastik tertinggi di TPA Klotok Kota 
Kediri yaitu jenis plastik Lain-lain:HDPE:PP dengan perbandingan variasi A, B, 
dan C adalah 75:12,5:12,5, 12,5:75:12,5, dan 12,5:12,5:75. Penelitian ini 
menggunakan metode thermal cracking dengan reaktor Tripod 4M kapasitas satu 
kilogram dengan suhu pembakaran 300-400°C selama 45 menit. Nilai proximate 
dan kalor bahan baku serta produk pada variasi A, B, dan C memenuhi standar 
RDF Turki, batubara lignit, European Standard, dan BBM pasaran serta produk 
padat memiliki kualitas lebih baik dari RDF Thailand, sehingga berpotesi 
dijadikan sebagai bahan bakar. Persentase produk cair tertinggi dihasilkan pada 
variasi C sebesar 78, 422%, serta produk padat dan gas tertinggi dihasilkan oleh 
komposisi A sebesar 28,578% dan 46,690%. Kualitas molekul hidrokarbon zat 
cair pada masing-masing variasi memiliki kandungan aromatics sebesar 1,04% 
dan distribusi atom C >50%, sehingga sesuai untuk dijadikan sebagai bahan bakar 
jenis gasoline untuk memenuhi total konsumsi energi mesin operational TPA. 
Sehingga jumlah sampah plastik TPA minimum untuk memenuhi total konsumsi 
energi sebesar 20.087,14 Kg/hari. 
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