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E-waste atau limbah elektronik 
adalah produk elektronik yang tidak 
digunakan, tidak berfungsi, dan 
mendekati atau di akhir "masa 
pakainya", seperti komputer, televisi, 
smartphone, tablet, mesin fotokopi, dan 
mesin rumah tangga yang merupakan 
produk elektronik sehari-hari.

Limbah jenis ini perlu adanya 
proses daur ulang untuk membuat 
lingkungan lebih baik. Sebagian besar 
e-waste mengandung bahan berbahaya. 
Limbah berbahaya ini di antaranya 
limbah dari logam berat seperti timbal 
dan merkuri, hingga chlorofluorocarbon 
(CFC) perusak ozon dan penghambat 
api. Bahkan dalam jumlah kecil, bahan 
kimia berbahaya tersebut dapat 
menyebabkan pencemaran lingkungan. 
Masalahnya banyak limbah elektronik 
dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan 
Akhir) atau disimpan secara tidak tepat, 
situasinya menjadi jauh lebih serius.

E-waste sangat berbahaya karena 
bahan kimia beracun yang secara alami 
terlepas dari logam di dalamnya ke 
dalam air tanah, tanah, dan udara kita. 
Dikarenakan di dalam limbah elektronik 
tersebut ada  zat banyak susah diurai, 
akibatnya bisa mencemari lingkungan 

dalam jangka panjang.
Selain itu, limbah ini juga 

mengandung material berharga yang 
masih bisa diolah kembali. 
Barang-barang elektronik mengandung 
berbagai macam material yang berharga 
seperti, timah, nikel, seng, aluminium, 
tembaga, perak, emas, dan juga platina.

Walaupun setiap e-waste hanya 
mengandung sejumlah kecil dari setiap 
logam mulia, e-waste ini dengan cepat 
bertambah dari tahun ke tahun. Maka 
dari itu, harus dilakukan tindakan 
pengolahan atau mendaur ulang 
menjadi material yang bisa digunakan 
kembali.

Mengolah disini berkaitan 
dengan kegiatan ekstraksi logam mulia 
yang berada di e-waste tersebut. Dalam 
melakukannya, diperlukan perlakukan 
secara khusus untuk memisahkan dan 
mengeluarkannya dengan aman.

Penting untuk diketahui bahwa 
material di dalam e-waste ini tidak bisa 
diperbaharui dan susah terurai jika 
dibuang sembarangan. Akan tetapi, 
apabila limbah elektronik diproses 
kembali dengan benar, bahan dan 
komponen ini dapat didaur ulang dan 
digunakan kembali tanpa henti.
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Menurut European 
Union (EU), sampah 
elektronik dapat 
dikelompokkan ke dalam 
sekurangnya sepuluh 
kategori.

Pertama adalah 
perangkat besar rumah 
tangga meliputi, lemari es, 
mesin cuci, pengering baju, 
mesin pencuci piring, 
kompor listrik, microwave, 
kipas angin listrik dan AC 
(air conditioner). Yang kedua 
merupakan perangkat kecil 
rumah tangga, seperti 
penghisap debu, 
pemanggang roti, mesin 
pembuat kopi, mesin potong 
rambut. 

Selanjutnya adalah 
perangkat teknologi 
komunikasi seperti, 
komputer, printer, telepon 
seluler, komputer jinjing. 
Yang keempat adalah 
perangkat hiburan. Misalnya, 
televisi, kamera video, 
penguat audio, alat musik. 

Kelima, perangkat 
penerangan, antara lain 
lampu pendar dan lampu 
debit intensitas tinggi. 
Keenam, aneka perkakas 
elektronik, yaitu bor, gergaji, 
gerinda, alat patri, penyugu 
dan sebagainya. Ketujuh, 
alat-alat mainan dan rekreasi, 
seperti mobil-mobilan listrik, 
video gim, perangkat 
-perangkat olahraga yang 
mengandung elemen listrik.

Kedelapan, perangkat 
medis. Misalnya, peralatan 
radioterapi, ventilator, mesin 
pacu jantung, mesin pencuci 
darah serta peralatan 
kedokteran nuklir.

Kesembilan, peralatan 
pemantau dan pengendali, 
seperti alat pendeteksi asap 
dan pengatur panas.

Kesepuluh, dispenser 
otomatis untuk minuman 
serta sejumlah peralatan yang 
secara otomatis mampu 
menyediakan/menghasilkan 
produk-produk tertentu.

E - Waste di Dunia

Industri elektronik adalah salah 
satu industri terpenting di dunia. Tak 
ayal, hal ini menyebabkan semakin 
bertambahnya jumlah limbah 
elektronik yang ada di dunia. Menurut 
Robinson, kebanyakan limbah ini 
dihasilkan di Eropa dan Amerika 
Serikat. Namun Cina, negara-negara 
Eropa Timur, dan Amerika Latin 
menjadi penghasil besar limbah 
elektronik.

Perkiraan menunjukkan bahwa 
sekitar 40 juta ton limbah ini dihasilkan 
pada  masing-masing tahun, atau sekitar 
5% dari semua limbah padat yang 
dihasilkan di dunia. Pada studi lain, dari 
Greenpeace, diperkirakan bahwa secara 
global 20–50 juta ton WEEE (limbah 
peralatan listrik dan elektronik) 
dibuang setiap tahun, dengan 
negara-negara di Asia membuang 
hingga 12 juta ton. E - Waste a Source of Raw Materials
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Proses recovery logam berharga 
dalam e-waste termasuk dalam proses 
daur ulang. Dalam proses  ini terdapat 
berbagai permasalahan, seperti biaya  
dan dampak dari daur ulang e-waste 
terhadap lingkungan.

Proses daur ulang  diawali dengan 
pemisahan komponen e-waste secara 
mekanik. Komponen dipisahkan 
berdasarkan jenis bahan, seperti plastik, 
logam, keramik dan kaca. Pada tahap ini, 
jenis bahan logam, akan diproses secara 
metalurgi untuk mendapatkan logam 
berharga tanpa pengotornya. Proses 
pengolahan bahan logam secara 
metalurgi dapat dilakukan dengan tiga 
cara, yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi 
dan elektrokimia. 

Proses pirometalurgi merupakan 
proses secara termal, biasanya 
menggunakan insinerator atau alat 
pelebur  bahan pada suhu tinggi. Proses 
ini digunakan untuk melelehkan bahan 
plastik atau memisahkan komponen 
plastik dengan komponen logam.  Proses 
ini digunakan untuk memperoleh 
konsentrat tembaga dan timbal. Selain 
itu, emas dan perak dapat juga diperoleh 
pada proses ini, tetapi memerlukan

waktu yang panjang dan akan merusak 
perak. Proses pirometalurgi masih 
mempunyai kelemahan, yaitu komponen 
berbahan plastik tidak dapat digunakan 
lagi dan logam yang diperoleh masih 
dalam bentuk logam campuran. Selain 
itu, proses ini menghasilkan gas-gas 
berbahaya karena terjadi kombinasi 
logam berat dengan senyawa organik 
dalam bahan plastik yang bersifat 
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pvolatil akibat adanya proses pada suhu 
tinggi.

Selanjutnya adalah proses 
hidrometalurgi yang merupakan proses 
pelarutan logam yang terdapat dalam 
e-waste khususnya komponen yang 
berukuran kecil seperti, pelarutan PCB 
dan chip. Proses pelarutan ini 
menggunakan pelarut seperti asam 
sulfat dan peroksida, aquaregia, tiourea, 

larutan sianida, asam nitrat, asam 
klorida, natrium oksida dan lain-lain. 
Proses ini terbilang cukup efektif, jika 
dibandingkan dengan proses lainnya 
karena hasil recovery logamnya 
memiliki kemurnian yang relatif tinggi. 
Proses recovery yang dilakukan dengan 
proses ekstraksi, pengendapan, filtrasi, 
elektrolisis, dan lain-lain disesuaikan 
dengan logam yang akan diambil lagi.

Terakhir adalah proses 
elektrokimia yang sering digunakan 
untuk pemurnian atau pengendapan 
yang melibatkan larutan elektrolit dan 
arus listrik. Proses ini dilakukan setelah 
proses hidrometalurgi karena 
melibatkan larutan elektrolit. Hasil 
pelarutan logam dalam e-waste 
difungsikan sebagai larutan elektrolit 
kemudian dilakukan pemisahan logam 
yang telah dilarutkan. Sebagai contoh, 
yaitu pada pengambilan emas dan perak 
melalui proses elektroplating.

Berdasarkan kelebihan dan 
kekurangan proses ini maka diperlukan 
kombinasi proses daur ulang dengan 
meninjau komponen yang akan 
diambil, aspek ekonomi, dan aspek 
ekologi.
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E - Waste Disposal

Bahaya Limbah
Elektronik

Mengutip dari jurnal penelitian 
tahun 2010, terdaftar beberapa 
kandungan materi berbahaya pada 
limbah elektronik. Materi yang paling 
banyak ditemukan, yaitu materi dari 
golongan logam berat seperti, arsen, 
barium, beryllium, kadmium, krom, 
tembaga, timbal, lithium, merkuri, nikel, 
selenium, seng sulfida, dan logam berat 
lainnya.

Berbagai logam berat ini dapat 
menimbulkan beberapa efek samping,  
antara lain keracunan pada makhluk 
hidup, kerusakan ginjal, DNA, sistem 
saraf, serta peredaran darah, cacat 
bawaan, hingga kanker.

Maka dari itu, perlu dilakukan 
hal-hal berikut untuk mengurangi 
bahaya e-waste, seperti menjaga gadget 
secara apik supaya tahan lama,   

menahan diri untuk tidak terlalu sering 
membeli barang elektronik hanya 
karena embel-embel mengikuti tren 
terbaru, membeli barang yang sudah 
all-in sehingga tidak perlu membeli 
barang komplemen, membantu 
menyebarkan kesadaran akan bahaya 
e-waste ke lingkungan sekitar dan 
keluarga, memastikan saat membuang 
e-waste ke dropbox khusus e-waste.
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