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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Kegiatan pembangunan yang dilakukan saat ini merupakan salah satu 

usaha untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia. Berbagai pembangunan 

dilakukan dengan jalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang 

tersedia untuk keperluan dan kepentingan pembangunan, salah satunya adalah 

kegiatan industri. 

Pesatnya perkembangan dan pembangunan dunia industri memang 

sangat menguntungkan bagi manusia, namun disisi lain juga dapat 

menyebabkan efek negatif yang cukup besar karena akan dihasilkannya 

limbah baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas yang dapat menyebabkan 

kualitas lingkungan mengalami penurunan.  

Limbah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu usaha 

dan/atau kegiatan baik pada skala industri, rumah tangga, instansi dan lain 

sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Untuk menjaga agar kualitas 

lingkungan tetap stabil dan tidak mengalami penurunan, maka limbah-limbah 

tersebut harus diolah atau dikendalikan antara lain dengan cara mengelola dan 

mengolah limbah secara baik dan sesuai dengan karakteristiknya masing-

masing, sehingga limbah yang akan dibuang ke lingkungan telah memenuhi 

persyaratan dan sesuai dengan baku mutu dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 18 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. 

Limbah yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi salah satu faktor 

terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak buruk bagi lingkungan. 

Manusia sebagai makhluk hidup selain mendayagunakan unsur-unsur dari 

alam, manusia juga membuang kembali segala sesuatu yang tidak 

dipergunakannya lagi ke alam. Tindakan ini akan berakibat buruk terhadap 
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manusia apabila jumlah buangan sudah terlampau banyak sehingga alam 

tidak dapat lagi membersihkan keseluruhannya (proses self purification 

terlampaui). Pengotoran lingkungan yang terjadi dan sumber daya alam yang 

sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dan manusia sebagai 

akibatnya mengalami gangguan kesehatan karenanya (Soemirat, 2004: 16). 

Saat ini, masalah limbah telah menjadi perhatian serius di berbagai 

daerah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya masalah 

yang memaparkan tentang betapa pengelolaan dan pengolahan limbah belum 

menjadi perhatian serius bagi sebagian besar industri yang ada di Indonesia. 

Perkembangan industri tidak berbanding lurus dengan penanganan limbahnya 

karena pengadaan sarana pengelolaan dan pengolahan limbah masih dianggap 

mahal dan memberatkan bagi sebagian pelaku industri. 

Keanekaragaman jenis limbah tergantung pada aktivitas industri dan 

penghasil limbah lainnya. Mulai dari penggunaan bahan baku, pemilihan 

proses produksi dan lain sebagainya, maka proses tersebut akan 

mempengaruhi karakter limbah yang dihasilkan. Pada umumnya, jenis limbah 

yang dihasilkan pada industri mie instan sama dengan industri makanan 

lainnya, yang berbeda hanyalah karakteristiknya yang sesuai dengan bahan 

baku yang digunakan. Limbah tersebut antara lain berupa limbah cair, padat, 

dan limbah gas. Untuk mengurangi dampak buruk limbah terhadap 

lingkungan hidup, maka diperlukan pengelolaan limbah yang tersistem pada 

saat dihasilkan. 

Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak 

dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau 

secara kimiawi, limbah ini terdiri dari  bahan kimia senyawa organik dan 

senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran 

limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan 

manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat 

bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan 

karakteristik limbah. Limbah padat atau sampah merupakan material sisa 

yang tidak diinginkan setelah  berakhirnya suatu proses. 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan 

berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. 

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 

2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dijelaskan 

bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan berupa zat, 

energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 

dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan 

hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

Limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan 

limbah pada umumnya, terutama karena sifatnya yang tidak stabil. Kestabilan 

bahan B3 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar seperti tekanan 

atau gesekan, temperatur dan/atau tercampur dengan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat memicu sifat reaktif, mudah terbakar, eksplosif, atau sifat 

racunnya. Limbah B3 yang dihasilkan pada aktifitas industri terdiri dari 

baterai bekas, accu, lampu, botol kimia bekas dan kain majun yang 

terkontaminasi oli, sisa oli, solar, sisa bahan kimia, sisa larutan kimia, tinner 

dan sisa proses pembakaran yang terjadi pada boiler batubara. 

Salah satu bentuk kebijakan pengawasan yang dikembangkan saat ini 

adalah kebijakan yang disebut dengan PROPER (Program penilaian peringkat 

kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan). PROPER adalah program 

penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam 

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Prinsip dasar pelaksanaan 

PROPER yaitu mendorong agar setiap perusahaan untuk menaati tanggung 

jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif 

reputasi atau citra bagi perusahaan yalng mempunyai kinerja pengelolaan 

lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi atau citra bagi 

perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. 
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I.2 Perumusan Masalah Penelitian 

PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Pontianak merupakan 

industri yang bergerak dalam bidang makanan jenis mie instan yang terletak 

di jalan Raya Wajok Hulu Km. 10.7 Kecamatan Siantan, Kabupaten 

Mempawah, Kalimantan Barat. Jarak terdekat lokasi kegiatan dengan ibukota 

kecamatan adalah 6 km, 56 km dari ibukota kabupaten, 9 km dari ibukota 

propinsi, 0,5 km dari pemukiman penduduk, dan fasilitas umum seperti 

rumah sakit 13 km, sekolah 1 km, pasar 7 km serta tempat ibadah seperti 

masjid atau surau 1 km. 

Pada proses produksi mie instant yang dilakukan oleh PT. Indofood 

CBP Sukses Makmur, Tbk Pontianak menghasilkan limbah padat non bahan 

berbahaya dan beracun, seperti untaian mie yang gelombangnya tidak baik, 

mie yang rusak dan sisa dari etiket dan karton yang gagal packing. Sedangkan 

limbah padat non B3 yang dihasilkan di luar proses produksi industri mie 

instan antara lain limbah organik, kertas, kayu, kain, karet, bungkus plastik, 

metal, gelas dan kaca. Limbah padat tersebut dibawa ke TPA dan beberapa 

langsung dijual ke penampung tanpa ada pemanfaatan sumberdaya secara 

efisien melalui upaya Reduce, Reuse, Recycle, Recovery. 

Proses produksi PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Pontianak 

yang paling banyak menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun 

adalah proses pembakaran yang terjadi pada boiler batubara dan 

menghasilkan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash. Limbah B3 yang 

dihasilkan tersebut kemudian dikumpulkan selanjutnya dilakukan 

pengarungan dan di tempatkan di atas pallet. Limbah tersebut kemudian di 

tempatkan di luar TPS limbah B3 yang telah disediakan, di karenakan jumlah 

limbah B3 fly ash dan bottom ash yang dihasilkan tersebut terlalu banyak dan 

terkendala pengangkutan untuk diserahkan ke penampung limbah B3 yang 

memiliki izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia. 

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas maka disusun 

rumusan masalah yaitu : 
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a. Bagaimana jenis, sumber dan karakteristik limbah B3 dan limbah padat 

non B3 yang dihasilkan pada Neraca Limbah PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur, Tbk Pontianak. 

b. Bagaimana pemanfaatan dan sistem pengelolaan limbah B3 dan limbah 

padat non B3 yang dilakukan serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengelolaannya. 

c. Bagaimana pengelolaan limbah B3 dan limbah padat non B3 yang 

keterkaitan dengan indeks proper di PT. Indofood CBP Sukses Makmur, 

Tbk Pontianak dengan mengacu pada prosedur dan peraturan yang 

berlaku. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengidentifikasi jenis, sumber dan karakteristik limbah B3 dan limbah 

padat non B3 yang terdapat dalam Neraca Limbah PT. Indofood CBP 

Sukses Makmur, Tbk Pontianak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Mengkaji peluang pemanfaatan limbah B3 dan limbah padat non B3 serta 

sistem pengelolaan yang dilakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengelolaannya. 

c. Mengevaluasi pengelolaan limbah B3 dan limbah padat non B3 yang 

keterkaitan dengan indeks proper di PT. Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk, Pontianak dengan mengacu pada prosedur dan persyaratan yang 

berlaku. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan hidup 

yang diakibatkan oleh limbah B3 dan limbah padat non B3 karena tidak 

dikelola sesuai prosedur yang dipersyaratkan. 

b. Memberikan informasi dalam rangka menyusun langkah-langkah yang 

dapat dijadikan solusi perbaikan dan pembenahan sistem pengelolaan 
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limbah B3 dan limbah padat non B3 di perusahaan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

c. Menjadi bahan acuan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dan 

mendalam, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 dan 

limbah padat non B3. 

 

I.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengelolaan limbah B3 telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian antara lain mengkaji mengenai 

pengelolaan limbah B3 medis di Rumah Sakit dan di Pembangkit Listrik 

Tenaga Diesel. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada jenis, sumber 

dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan dan cara penanganan limbah B3 

serta acuan dasar yang dipakai dalam penelitian tersebut. Persamaan dari 

penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif serta sistem pengelolaan limbahnya yang mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan terkait lainnya. 

Berikut ini ringkasan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti Zainal Abidin (2006), Karuniawati (2005) dan Muhammad Kamil 

(2013) dan beberapa jurnal sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini : 

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu 

No Nama Judul Metode Hasil  

 1. Abidin, 2016 Pengelolaan 

Bahan Berbahaya 

dan Beracun di 

RSUD Cut 

Meutia 

Lhokseumawe 

Penelitian 

kualitatif 

dengan 

metode 

deskriptif 

Pengelolaan limbah 

B3 di RSUD Cut 

Meutia Lhokseumawe 

Kota Aceh belum 

sesuai yang 

dipersyaratkan dalam 

Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia 

No. 101 Tahun 2014 
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2. Muhammad 

Kamil, 2015 

Kajian 

Pengelolaan 

Limbah Bahan  

Berbahaya dan 

Beracun pada 

Unit PLTD Tello 

Makassar 

Penelitian 

kualitatif 

dengan 

metode 

deskriptif 

Pengelolaan limbah 

B3 pada unit PLTD 

Tello Makassar belum 

dilaksanakan sesuai 

prosedur di 

persyaratkan dalam 

Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia 

No. 101 Tahun 2014. 

3. Arif Hamidi L,  

Ir. Aman, MT 

Dra 

Drastinawati, 

Msi, 2009 

Pemanfaatan Abu 

Terbang Batubara 

(Fly Ash) Sebagai 

Bahan Batako 

Yang Ramah 

Lingkungan 

 Limbah abu terbang 

batubara yang 

dimanfaatkan untuk 

pembuatan batako 

mempengaruhi 

kualitas produk. Sifat 

mekanik, khususnya 

kuat desak meningkat 

secara signifikan. 

Dimana kuat 

desak terbesar adalah 

155 kg/cm2 dengan 

komposisi limbah 

10%. 

4. Fauziah 

Anggraini, 

Mursid 

Rahardjo, 

Onny Setiani, 

2015 

Sistem 

Pengelolaan 

Limbah B3 

Terhadap Indeks 

Proper di RSPI 

Prof. Dr. Sulianti 

Saroso 

Penelitian 

observasio

nal yang 

bersifat 

deskriptif 

dengan 

mengguna

Jumlah limbah bahan 

berbahaya dan 

beracun (LB3) yang 

terkelola sesuai 

dengan peraturan 

perundangan ialah 100 

%. 



8 
 

kan 

analisis 

kualitatif  

dan 

kuantitatif 

b. Peringkat PROPER 

yang diperoleh 

berdasarkan hasil 

penilaian aspek 

pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan 

beracun (LB3) yang 

telah dilakukan ialah 

berwarna biru. 

5. Febri Eko 

Wahyudianto, 

Rachmat 

Boedisantoso, 

2016 

Penerapan 

PROPER sebagai 

Alat Pemicu 

Inovasi Teknologi 

Industri 

Berkelanjutan 

Metode 

studi 

literatur. 

Penerapan PROPER 

di Indonesia 

menunjukkan 

efektifitas dalam 

mendorong industri 

dalam pengelolaan 

lingkungan 

dengan ditandai 

banyaknya peserta 

PROPER pada tahun 

2015 sebesar 2.076 

perusahaan dengan 

rata-rata peningkatan 

keikutsertaan sebesar 

28% pertahun. 

6. R. Darlington,  

T. Staikos, 

S. Rahimifard, 

2009 

Analytical 

methods for waste 

minimisation in 

the convenience 

food industry 

 Minimasi limbah di 

seluruh rantai pasokan 

makanan masih 

kurang. Perlu adanya 

pengembangan model 

limbah dan 
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metodologi analisis 

limbah. 

7. Rhazista 

Noviardi, 

2013 

Limbah Batubara 

Sebagai 

Pembenah Tanah 

dan Sumber 

Nutrisi : Studi 

Kasus Tanaman 

Bunga Matahari 

(Helianthus 

Annus) 

 
Limbah batubara 

dapat sebagai 

pembenah tanah dan 

sumber nutrisi pada 

tanaman bunga 

matahari, penambahan 

limbah batubara pada 

tanah berpengaruh 

terhadap biomassa 

tanaman bunga 

matahari. Semakin 

besar penambahan 

limbah batubara pada 

tanah, biomassa 

tanaman bunga 

matahari semakin 

meningkat. 

8. Kui-Hao 

Chuang, 

Chien-Hsing 

Lu, Jyh-

Cherng Chen, 

Ming-Yen 

Wey, 2018 

Reuse of bottom 

ash and fly ash 

from mechanical-

bed and fluidized-

bed municipal 

incinerators in 

manufacturing 

lightweight 

aggregates 

 Bottom ash dan fly 

ash dari insinerator ini 

dapat digunakan 

kembali secara 

langsung tanpa 

pretreatment. 

9. Mahdi 

Rafieizonooz, 

Investigation of 

coal bottom ash 

 Disimpulkan bahwa 

campuran beton hasil 
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Jahangir 

Mirza, Mohd 

Razman 

Salim,  

Mohd Warid 

Hussin, 

Elnaz 

Khankhaje, 

2016 

and fly ash in 

concrete as 

replacement for 

sand and cement 

eksperimental tersebut 

dapat digunakan 

dalam beberapa 

struktur 

trotoar dan lain-lain 

dan akan 

meminimalkan 

masalah biaya, energi 

dan lingkungan 

10. Sivakumar 

Naganathan , 

Almamon 

Yousef Omer 

Mohamed, 

Kamal 

Nasharuddin 

Mustapha, 

2015 

Temmy 

Wikaningrum, 

Bambang 

Pramudya N, 

Erliza Noor,  

2015 

Performance of 

bricks made 

using fly ash and 

bottom ash 

 

 

 

Hasil penelitian 

dengan menggunakan 

metode uji kuat tekan, 

penyerapan air, tahan 

api dan daya tahan 

pecah, menunjukkan 

kinerja yang lebih 

baik dibandingkan 

dengan batu bata 

tanah liat 

konvensional. 

 

 

 

 

 

 

 


