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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup 

2.1.a  Pengertian Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam 

ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidu  pan kita
15

. Istilah lingkungan 

hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam bahasa Belanda 

disebut dengan millieu dan dalam bahasa Prancis disebut dengan environment. 

Menurut Munadjat Danusaputro, “Lingkungan hidup adalah semua benda 

dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang 

terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta 

kesejahteraan manusia dan jasad hidupnya”
16

. 

Menurut pengertian Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup diartikan sebagai 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain. Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan 

hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas 

dari kehidupan manusia dengan segala aktifitas hidupnya  mencari makan, minum 
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serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup 

sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan 

tersebut. 

Lingkungan dimana manusia itu hidup dikategorikan dalam tiga kelompok 

dasar yaitu : 

a. Lingkungan fisik ( physical environment), yaitu segala sesuatu di sekitar 

kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, uadara, air dan 

lain sebagainya. 

b. Lingkungan biologis (biological environment), yaitu segala sesuatu yang 

berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari 

manusianya itu sendiri. 

c. Lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia-manusia yang ada di 

sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman, dan orang-orang lain di 

sekitarnya yang belum dikenal
17

. 

 

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia mempunyai hubungan erat 

dengan ketiga lingkungan tersebut di atas, manusia berhubungan dengan 

sesamanya sebagai makhluk sosial , manusia juga mempunyai hubungan dengan 

hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan dengan unsur-unsur lain di 

dunia baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Semua hal ini saling pengaruh 

mempengaruhi dalam hubungan timbal balik yang membentuk suatu sistem, yang 

biasa disebut ekosistem. 

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, “ada dua bentuk ekosistem yang 

penting, yaitu ekosistem alamiah yang di dalamnya terdapat heterogenitas tinggi 

dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan 

di dalamnya dengan sendiri. Kedua, ekosistem buatan yang merupakan hasil kerja 

manusia sendiri yang mempunyai ciri kurang keheterogenitasnya sehingga 
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bersifat labil dan supaya tetap stabil diperlukan usaha manusia untuk merawat 

ekosistem tersebut”
18

 . 

Dari berbagai macam dan bentuk ekosistem, yang terpenting adalah 

bagaimana menciptakan dan memelihara keserasian dan keseimbangan dari 

lingkungan tersebut agar tidak terjadi masalah-masalah lingkungan seperti 

merusak lingkungan, mencemarkan lingkungan, mengganggu keindahan 

lingkungan, mengotori lingkungan dan lain sebagainya. 

Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila  selama 

interaksi manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam 

batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, 

tetapi jika timbul ketergangguan antara interaksi manusia dengan lingkungannya 

disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah 

terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka 

lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang lagi, di sinilah timbul 

apa yang disebut dengan masalah lingkungan. 

2.1.b Unsur-Unsur Lingkungan Hidup 

Dari definisi-definisi yang telah di sebutkan di atas maka unsur-unsur 

lingkungan hidup adalah sebagai berikut : 

a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, 

udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang 

disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya 

disebut sebagai komponen 
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b. Daya, disebut juga dengan energi 

c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi 

d. Perilaku  

e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada 

f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut 

dengan jaringan kehidupan
19

. 

2.1.c Jenis-jenis Lingkungan Hidup 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup 

ataupun mati, kehidupan manusia juga tidak pernah terlepas dari pengaruh 

lingkungan. Undang-Undang No 32 Tahun 2009  mengartikan Lingkungan Hidup 

sebagai berikut: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan kesemua 

benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

mahluk hidup lainnya”. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa, Lingkungan Hidup merupakan 

suatu sistem yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan 

buatan dan lingkungan sosial. Sehingga sumber daya alam (SDA) merupakan 

salah satu unsur lingkungan alam, baik hayati maupun non hayati, yang 

diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan 

kesejahteraannya. Sumber daya alam sangat banyak dan melimpah, jadi 

disusunlah klasifikasi sumber daya alam, yang antara lain meliputi sumber daya 

alam terbarui dan tak terbarui. 
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Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang 

diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contoh lingkungan alam yang ada di 

permukaan bumi adalah sungai, danau, laut, gunung dan lembah. Sedangkan 

lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat 

oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya desa, kota, pabrik, rumah, 

waduk, sawah, tambak, perkebunan dan lain sebagainya
20

. 

2.1.d Fungsi Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. 

Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari 

ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan 

kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai 

kebutuhannya.  

Manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-

hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang 

tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidup. Hewan dan binatang-

binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan  juga dapat hidup karena lingkungan 

hidupnya. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara 

dan sebagainya. 

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa 

memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau 

primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya 

sendiri berupa hasrat atau keinginan, dengan demikian dapat kita pahami bahwa 
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manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-

bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan 

meneruskan kehidupan atau eksistensinya
21

. 

1.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

2.2.a Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan 

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum
22

. 

2.2.a Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Ada beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yaitu: 

a. Asas Tanggung Jawab Negara adalah: 

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alama dan memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik 

generasi masa kini maupun generasi masa depan. 

2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. 
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3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam 

yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap 

sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya 

dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 

c. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan 

hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, 

sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. 

d. Asas Keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai 

komponen terkait
23

. 

e. Asas Manfaat adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan 

hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia agar 

selaras dengan lingkungannya. 

f. Asas kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha 

dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah 

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup. 
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g. Asas Keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik 

lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

h. Asas Ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, 

budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 

i. Asas Keanekaragaman Hayati adalah perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan 

keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang 

terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang 

bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk 

ekosistem. 

j. Asas Pencemar Membayar adalah setiap penanggung jawab yang usaha 

dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 

k. Asas Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan 

aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

l. Asas Kearifan Lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 

kehidupan masyarakat. 
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m. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 

n. Asas Otonomi Daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
24

. 

2.2.b Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus 

dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. 

Heinhard Steiger menyatakan bahwa “apa yang dinamakan hak-hak subjektif 

adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang”. Hak tersebut 

memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta 

kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, 

suatu tuntutan yang didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum 

oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Lebih jauh Heinhard Steiger 

menyatakan bahwa tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu 

yang pertama dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang 

menimbulkan kerugian pada lingkungannya, sedangkan yang kedua dikaitkan 
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pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya dapat 

dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki. 

Sejalan dengan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, maka setiap 

individu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup (pasal 6 ayat (1) uu no 23 tahun 1997). Kewajiban setiap orang 

sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak terlepas dari kedudukan manusia 

tersebut sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai 

individu dan makhluk sosial. 

1.2 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas 

2.3.a  Pengertian Perseroan Terbatas 

Istilah perseroan merujuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi 

dengan saham, sedangkan istilah terbatas merunjuk pada batas tanggung jawab 

pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan 

Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum
25

. 

Perseroan terbatas memiliki beberapa istilah dalam bahasa asing, antara 

lain:  

a. Dalam bahasa Inggris perseroan terbatas disebut dengan Limited Company atau 

Limited Liability Company ataupun Limited Corporation.  

b. Dalam bahasa Belanda perseroan terbatas disebut dengan Naamlooze 

Vennotschap atau yang sering disingkat dengan NV.  
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c. Dalam bahasa Jerman perseroan terbatas disebut dengan Gesellschaft mit 

Beschrankter Haftung. 

d. Dalam bahasa Spanyol perseroan terbatas disebut dengan Sociedad De 

Responsabilidad Limitada
26

. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas 

dinyatakan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, 

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi 

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang 

ini serta peraturan pelaksananya”. 

Status badan hukum PT dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 

menganut sistem campuran, yakni status badan hukum diperoleh karena 

ditentukan oleh undang-undang dan setelah pengesahan dari instansi yang 

berwenang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT bahwa 

PT adalah badan hukum dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 

diterbitkannya keputusan 

menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 Ayat (4) UUPT). 

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta 

kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus 

mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau 

kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007. 
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Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan 

tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum”, sehingga keberadaannya 

“tidak valid”. 

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan 

suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani 

hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang 

dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata 

atau membuat suatu perikatan.  

Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu: 

a. Orang pribadi (Belanda: naturlijk person atau Inggris: natural person);  

b. Badan hukum (Belanda: rechtpersoon atau Inggris: legal entity).  

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “separate 

patrimony”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham 

sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab 

terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus 

perusahaan
27

. 

2.3.b Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan  

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibagi 

dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. 

TJSL dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan 

ekonomi berkelanjutan.  
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Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab 

sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dan 

bangsa serta dunia internasional.  TJSL dalam pengertian sempit dipahami dari 

beberapa peraturan dan pendapat ahli yang dapat diuraikan sebagai berikut:   

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan bentuk 

kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal 

(stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan 

perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha 

perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (TJSL), yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.    

Aktivitas TJSL dimaksud  harus mendasarkan keputusannya tidak semata 

berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga 

harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk 

jangka panjang
28

.. 

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT No. 40 

Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL adalah komitmen Perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa TJSL merupakan 

social responsibility yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal 

perusahaan. Pemahaman tentang TJSL pada umumnya berkisar pada tiga hal 

pokok, yaitu. Pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela dimana suatu 

perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu 

perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan 

peran ini. Kedua, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan 

sebagian keuntungannya untuk kedermawanan yang tujuannya untuk 

memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan 

eksploitasi.  Ketiga, TJSL sebagai bentuk kewajiban perusahaan untuk peduli 

terhadap krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.  

TJSL pada prinsipnya merupakan komitmen perusahaan terhadap 

kepentingan para stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan 

perusahaan belaka, oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab 

atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan 

melakukan aktivitas usahanya
29

.   

Makna yang terkandung secara positif pada perusahaan dalam menjalankan 

aktivitasnya sedemikian rupa tersebut, pada akhirnya mampu meningkatkan 

kesejahteraan para stakeholder dengan memperhatikan kualitas ke arah yang lebih 

baik. TJSL dikelompokkan atas tiga aspek yaitu kesejahteraan atau kemakmuran 

ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. 
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TJSL adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana 

TJSLmengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar 

dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku 

kepentingan perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan 

perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku 

kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan 

salah satu pemangku kepentingan internal.   

TJSL di Indonesia secara normatif sudah diwajibkan berdasarkan Undang-

Undang, sehingga TJSL memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yaitu tanggung 

jawab mentaati hukum (legal responsibility) dan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan hidup (environmental and social responsibility)
30

. TJSL tidak 

sederhana sebagaimana yang dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan 

perusahaan. TJSL penting untuk dilaksanakan atas dasar kesadaran perusahaan 

terhadap fakta bahwa perusahaan berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat 

yang perlu diperhatikan keadaan ekonomi dan lingkungannya menuju masyarakat 

adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. 

2.4  Tinjauan Umum Tentang Limbah 

2.4.a  Pengertian Limbah 

Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industri maupun domestik atau rumah tangga. Seperti yang diketahui bahwa 

dimana ada masyarakat, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan, ada 

sampah, ada air kakus, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik 
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lainnya.
 

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
31

. 

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, menyebutkan bahwa 

“limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun 

yang selanjutnya disingkat B3 adalah 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”.  

2.4.b Jenis-Jenis Limbah 

Terdapat berbagai penggolongan sampah yang ada di masyarakat 

diantaranya adalah : 

a. Limbah padat, Limbah cair dan Limbah gas 

Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan lumpur yang 

berasal dari sisa proses pengolahan. limbah dapat dikategorikan menjadi limbah 

yang memiliki nilai ekonomis seperti plastik, potongan logam, tekstil, dan ada 

limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis, limbah yang tidak memiliki 
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nilai ekonomis dapat ditangani dengan cara ditimbun pada suatu tempat, diolah 

kembali, kemudian dibakar. 

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air 

dalam sistem prosesnya. Di samping itu, ada pula bahan baku yang mengandung 

air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air yang diguanakan 

dalam proses pengolahan seperti untuk pencuci suatu bahan sebelum diproses, 

selanjutnya dibuang. Adapun air yang ditambah bahan kimia tertentu selanjutnya 

diproses terlebih dahulu agar tidak membahayakan setelah itu baru dibuang. 

Limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersamaan dengan udara. 

Penambahan gas ke dalam udara yang melampaui kandungan alami akibat 

kegiatan manusia akan menurunkan kualitas udara. Zat pencemar udara dibagi 

atas partikel dan gas. Partiikel adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat 

dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap dan kabut, sedangkan gas hanya 

dapat dirasakan melalui penciuman ataupun akibat langsung.  

b. Limbah organik dan limbah anorganik  

Limbah organik merupakan limbah yang masih bisa diuraikan kembali oleh 

bakteri, pada umumnya limbah atau sampah organik berasal dari sisa aktivitas 

manusia atau hewan yang selanjutnya bisa diolah menjadi kompos atau pupuk, 

sedangkan limbah anorganik merupakan limbah tak terurai yang berasal dari 

benda-benda padat. 

c. Limbah atau sampah kimia  

Limbah kimia terdapat berbagai jenis dan beberapa diantaranya adalah beracun 

dan berbahaya, yang paling banyak diperdagangkan adalah industri petrokimia. 
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Meningkatnya penggunaan kimia di berbagai bidang mempunyai dampak negatif 

yaitu terkontaminasinya tanah, air, pantai dan udara apabila pemakaian dan 

pengelolaannya tidak bijak. 

d. Limbah atau sampah berbahaya 

Limbah beracun dan berbahaya merupakan akibat dari industrialisasi. Sampah 

atau limbah berbahaya dan beracun diproduksi oleh industri diantaranya logam 

berat, sianida, pestisida, cat, bahan pewarna, dan lain sebagainya
32

.  

e. Limbah atau sampah radioaktif  

Limbah radioaktif bersumber dari kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan 

radioaktif seperti, pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah ini sangat berbahaya 

dikarenakan dapat menimbulkan kerusakan pada organ makhluk hidup yang 

terkena radiasinya. 

Selain itu juga dikenal pembagian limbah menurut jenisnya dan limbah 

menurut sumbernya sebagai berikut : 

Limbah menurut jenis: 

1. Limbah organik mudah busuk 

2. Limbah organik tak membusuk 

3. Limbah abu 

4. Limbah bangkai binatang 

5. Limbah sapuan 

6. Limbah industri 

Limbah menurut sumbernya : 
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1. Limbah domestik 

2. Limbah komersial 

3. Limbah industri 

4. Limbah yang berasal dari alam
33

 

2.4.c Pengelolaan dan Pemanfataan Limbah 

Pengelolaan limbah meliputi tahap pengumpulan, pengangkutan, 

pemrosesan, pendauran ulang atau pembuangan dari mterial sampah. Pengelolaan 

merupakan hal yang sangat penting agar limbah tidak berbahaya dan aman bagi 

lingkungan, terutama apabila limbah dikeluarkan ke lingkungan sekitar.  

Pengelolaan limbah juga penting agar limbah bisa dimanfaatkan kembali 

secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan. Dalam kegiatan 

industri selalu menghasilkan limbah, berupa limbah padat, cair, atau gas. Bentuk 

kontrol limbah cair di dalam industri terdiri atas buangan dan penanganan limbah 

cair. Adapun beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab 

kegiatan industri antara lain: 

1) Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang di 

buang ke media lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang 

telah ditetapkan 

2) Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak 

terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan 

3) Memasang alat ukur debit atau laju aliran limbah cair dan melakukan 

pencatatan debit harian limah cair tersebut 
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4) Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan 

buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair 

5) Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair 

6) Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air 

hujan. 

2.4.d Pengaruh Limbah terhadap Lingkungan  

Ditinjau dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan dan 

pencemaran, apabila sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan 

berbagai gangguan antan lain:  

1) Sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena mengandung gas-gas 

yang terjadi dan rombakan seperti bau yang tidak sedap, dan susah pernafasan 

akibat udara yang sudah bercampur dengan asap dan terkadang berlumpur jika 

terjadi musim hujan. 

2) Sampah yang bertumpuk-tumpuk dapat menimbulkan kondisi dari segi fisik 

dan kimia yang tidak sesuai dengan lingkungan normal, yang dapat 

mengganggu kehidupan di lingkungan sekitarnya. 

3) Di sekitar daerah pembuangan sampah akan terjadi kekurangan oksigen., 

keadaan ini disebabkan karena selama proses perombakan sampah menjadi 

senyawa sederhana diperlukan oksigen yang diambil dari udara di sekitamya. 

Karena kekurangan oksigen dapat menyebabkan kehidupan flora dan fauna 

menjadi terdesak.  
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4) Gas-gas yang dihasilkan selama degradasi (pembusukan) sampah dapat

membahayakan kesehatan karena terkadang proses pembusukan dapat

mengeluarkan gas beracun.

5) Dapat menimbulkan berbagai penyakit terutama yang dapat ditularkan oleh

lalat atau seranngga lainya, binatang-binatang seperrti tikus dan anjing; dan

6) Secara estetika sampah tidak dapat digolongkan sebagai pemandangan yang

nyaman untuk dinikmati
34

.
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