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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian berada di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten memiliki luas wilayah 50.685 Ha yang 

dibagi menjadi 17 wilayah kecamatan seperti pada gambar 2.1. Jumlah penduduk 

di Kabupaten Bantul sebesar 995.264 jiwa dengan kepadatan penduduknya 

sebesar 1.964 penduduk per km2, dari jumlah penduduk tersebut Kabupaten 

Bantul memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,56%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemerintahan Bantul, 2018 

2.2 Bengkel Umum 

Bengkel merupakan tempat dimana seorang mekanik melakukan 

pekerjaannya melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan. Bengkel umum 

kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, 

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Bantul 
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memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor supaya tetap memenuhi 

persyaratan teknis dan layak jalan (Rubi dan Yasin, 2017). Sedangkan menurut 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 191/MPP/Kep/6/2001 

yang dimaksud bengkel umum kendaraan bermotor ialah bengkel umum 

kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan 

merawat kendaraan bermotor supaya tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik 

jalan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel. 

2.3 Pedoman Bengkel 

Pedoman bengkel umum yang dituju ialah dari keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 191/MPP/Kep/6/2001 ditetapkan setiap 

bengkel harus memiliki pedoman bengkel, yang sekurang-kurangnya 

mencantumkan tanggung jawab manajemen, perencanaan sistem mutu, dan 

prosedur mutu bengkel, yang terdiri dari : 

a. Prosedur proses penerimaan order 

b. Prosedur proses pengerjaan perawatan dan perbaikan 

c. Prosedur proses inspeksi/pemeriksaan 

d. Prosedur proses proses penyerahan 

e. Prosedur suku cadang 

f. Prosedur standar biaya/jam kerja 

g. Prosedur keselamatan kerja 

h. Prosedur pelatihan 

i. Prosedur penanganan limbah bengkel 

2.4 Jenis – Jenis Bengkel 

Pada umumnya bengkel mempunyai spesifikasi tertentu menurut jenis jasa 

yang dapat dilayaninya, misal bengkel bubut, bengkel las, bengkel listrik, bengkel 

otomotif dan lain-lain. 

a. Bengkel bubut adalah bengkel yang memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan benda – benda tertentu seperti sekrup, mur atau baut, as, 

membuat bentuk suatu alat dengan spesifikasi atau ukuran tertentu yang 

kadang-kadang ukurannya tidak standar atau sulit ditemukan di pasaran. 
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b. Bengkel listrik adalah bengkel yang memiliki kemampuan untuk 

memperbaiki peralatan-peralatan yang berkaitan dengan penggunaan 

tenaga listrik, seperti dinamo, coil, rangkaian dalam peralatan listrik dan 

lain-lain. 

c. Bengkel las adalah bengkel yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukan penyambungan berbagai jenis logam yang terpisah. 

d. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum kendaraan 

bermotor yang berfungsi untuk memperbaiki, dan merawat kendaraan 

bermotor supaya tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 

(Antonius, 1996). 

2.5 Klasifikasi Bengkel 

Bengkel umum otomotif berdasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap 

persyaratan sistem mutu mekanik, fasilitas dan peralatan serta manajemen 

informasi bengkel dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas dan tipe, yang 

terdiri atas : 

a. Bengkel kelas I tipe A; B; dan C 

b. Bengkel kelas II tipe A; B; dan C 

c. Bengkel kelas III tipe A; B; dan C 

Klasifikasi bengkel kelas I, II, dan III seperti yang dimaksud diatas 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan 

nomor 191/MPP/Kep/6/2001. Sedang tipe bengkel yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

a. Bengkel tipe A merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis 

pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan 

chassis dan body  

b. Bengkel tipe B merupakan bengkel yang mampu mampu melakukan jenis 

pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar, atau 

jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan mesin 

dan body.  

c. Bengkel tipe C merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis 

pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil.  
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2.6 Limbah yang Dihasilkan Bengkel 

Limbah akibat kegiatan perbekalan dapat menimbulkan pencemaran terhadap 

tanah, air maupun udara disekitarnya jika tidak dikelola dengan benar. Hal ini 

dapat disebabkan karena jenis limbah yang dihasilkan oleh bengkel ini berupa 

limbah cair, padat, dan gas.  

a. Limbah 

Limbah merupakan suatu zat ataupun benda yang mengandung berbagai 

bahan yang sangat membahayakan kehidupan manusia, hewan, serta makhluk 

hidup lainnya. Limbah umumnya muncul sebagai hasil perbuatan manusia 

termasuk industrialisasi. Industri menghasilkan produk yang dibutuhkan 

manusia, namun selain itu juga menghasilkan buangan atau limbah (Dyah, 

2006). 

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari 

suatu kegiatan maupun proses produksi, baik pada skala rumah tangga, 

industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa 

gas dan debu, cair atau padat. Diantara berbagai jenis limbah ini ada yang 

bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (Dyah, 2006). 

Berdasarkan kriteria limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup, oli bekas termasuk kategori limbah B3. Oli bekas masih 

bisa dimanfaatkan, namun apabila tidak dikelola dengan baik, ia bisa 

membahayakan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan kota dan daerah 

volume oli bekas terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah 

kendaraan bermotor dan mesin-mesin bermotor. Didaerah pedesaan 

sekalipun, sudah bisa ditemukan bengkel-bengkel kecil, yang salah satu 

limbahnya adalah oli bekas. Dengan kata lain, penyebaran oli bekas sudah 

sangat luas dari kota besar sampai ke wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. 

b. Limbah B3 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 limbah B3 merupakan 

sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau 

beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik 
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secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau 

merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Selain 

itu limbah yang masuk kedalam limbah B3 yaitu limbah yang memenuhi 

salah satu atau lebih dari karakteristik, karakteristiknya ialah seperti mudah 

meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, 

bersifat korosif, dan limbah lain yang apabila diuji dengan metode 

toksikologi. 

Berbagai zat kimia spesifik dengan penggunaan yang sangat luas adalah 

berbahaya karena reaktivitas kimianya, bahaya kebakaran, bahaya keracunan, 

dan kandungan-kandungan lainnya. Ada berbagai macam zat yang berbahaya 

yang biasanya mengandung campuran kimia spesifik. Hal tersebut antara lain: 

 Bahan peledak, misalkan dinamit, atau amunisi. 

 Gas-gas tekanan tinggi misalnya  hidrogen dan sulpur dioksida. 

 Cairan yang mudah terbakar misalnya gas minyak tanah almunium alkali. 

 Bahan-bahan keras yang mudah terbakar seperti metal magnesium, 

sodium hidrit, dan kalsium carbide yang dapat terbakar dengan udara 

atau terbakar secara spontan. 

 Bahan-bahan korosif seperti oleum, sulfur oksida, dan soda caustik yang 

dapat melukai kulit terbuka atau menyebabkan porak-porandanya 

container logam. 

 Bahan-bahan beracun seperti asam hidrosianida atau aniline. 

 Bahan-bahan etiologic seperti zat penyebab antraks, botulisme, atau 

tetanus. 

 Bahan-bahan radioaktif seperti plutonium, cobalt-60 dan uranium 

hexafluorida. (Riyanto, 2014) 

c. Jenis Limbah dari Bengkel 

Bengkel otomotif dapat dimaknai lingkungan atau tempat beraktivitas 

untuk menghasilkan jasa pelayanan dan sekaligus menghasilkan limbah 

bentuk padat, cair dan gas. Penguraian berikut ini lebih menjelaskan tentang 

ketiga bentuk hasil pengiring tersebut: 
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- Bentuk Padat 

Bengkel pada umumnya juga menghasilkan limbah padat. Limbah 

padat dari perbengkelan dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu limbah 

logam dan limbah non logam. Limbah padat non logam dapat berupa ban 

bekas/karet, busa, kulit sintetis, kain lap bekas yang telah terkontaminasi 

oleh oli/pelarut, cat kering dll. Limbah logam banyak terdiri dari 

berbagai potongan logam, mur/skrup, bekas ceceran pengelasan dan lain-

lain. Semua jenis padatan tersebut adalah benda-benda yang tidak mudah 

terurai dan jika tidak ditangani (dikelola) dengan baik akan menjadi 

bahan yang mencemari lingkungan dan jika itu menumpuk pada suatu 

tempat akan mempengaruhi ekosistem, akibatnya flora dan fauna terusik 

keberadaannya akan menghambat penembusan sinar matahari dan 

pengurangan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh mahkluk hidup. 

- Bentuk Cair 

Limbah cair dari usaha perbengkelan dapat berupa oli bekas, bahan 

ceceran, pelarut/pembersih, dan air. Bahan pelarut/pembersih pada 

umumnya mudah sekali menguap, sehingga keberadaannya dapat 

menimbulkan pencemaran terhadap udara. Terhirupnya bahan pelarut 

juga dapat menimbulkan pencemaran terhadap udara. Terhirupnya bahan 

pelarut juga dapat menimbulkan gangguan pernapasan para pekerja. 

Selain itu juga ada bahan bakar bahan bakar bensin yang mudah sekali 

terbawa oleh aliran air dan mudah sekali menguap dan terhirup oleh para 

pekerja. 

 Alir limbah dari perbengkelan banyak terkontaminasi oleh oli 

(minyak pelumas), gemuk dan bahan bakar. Air yang sudah 

terkontaminasi akan mengalir mengikuti saluran yang ada, sehingga air 

ini mudah sekali untuk menyebarkan bahan-bahan kontainan yang 

terbawa olehnya. Oli bekas jika tidak dikelola dengan baik dapat 

menimbulkan kesan kotor dan sulit dalam pembersihannya, selain itu oli 

bekas juga dapat menimbulkan pencemaran terhadap tanah dan air tanah. 
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- Bentuk Gas 

Hasil pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor 

merupakan faktor penyebab pencemaran udara. Komponen utama bahan 

bakar fosil ini adalah hidrogen (H) dan karbon (C). Pembakarannya akan 

menghasilkan senyawa hidro carbon (HC), karbon monoksida (CO), 

karbon dioksida (CO2), serta nitrogen oksida (NOX) pada kendaraan 

berbahan bakar bensin. Sedangkan pada kendaraan berbahan bakar solar, 

gas buangnya mengandung sedikit HC dan CO tetapi lebih banyak SO-

nya. Dari senyawa-senyawa itu, HC dan CO paling berbahaya bagi 

kesehatan manusia (Bapedal, 2005). 

2.7 Pelumas (Oli) 

Aktivitas pada bengkel otomotif melibatkan banyak bahan yang mengandung 

B3, salah satunya ialah oli atau pelumas. Pelumas merupakan salah satu produk 

minyak bumi yang masih mengandung senyawa-senyawa aromatik dengan indek 

viskositas yang rendah. Zat ini merupakan fraksi hasil minyak bumi yang 

memiliki suhu 105-135 derajat celcius. Pelumas memiliki komposisi sekitar 80-

90% minyak dasar dan sekitar 10-20% bahan kimia tambahan dan senyawa 

lainnya. Pelumas merupakan bahan penting bagi kendaraan bermotor. Pelumas 

atau oli merupakan sejenis cairan kental yang berfungsi sebagai pelicin, 

pelindung, dan pembersih bagi bagian dalam mesin. Hampir semua mesin-mesin 

dipastikan menggunakan minyak pelumas. Minyak pelumas yang digunakan 

mempunyai jangka waktu pemakaian tertentu, tergantu dari kerja mesin. Minyak 

pelumas merupakan sarana pokok dari suatu mesin untuk dapat beroperasi secara 

optimal, dengan demikian, pelumas memiliki peranan yang sangat besar terhadap 

operasi mesin (Sani, 2010). 

2.8 Pengelolaan Pelumas Bekas 

Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing 

institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu, mereka ini harus 

membangun atau mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan sampah. 

Kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus 
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diangkut ke tempat penampungan sementara (TPS) sampah, dan selanjutnya ke 

tempat pemrosesan akhir (TPA) (Notoatmodjo, 2003). 

Oli bekas yang terkumpul masih memiliki nilai ekonomis dengan menjual oli 

bekas tersebut pada pengepul oli bekas. Salah satu manfaat dari oli bekas ialah 

untuk didaur ulang menjadi oli baru. Penanganan atau menejemen limbah oli 

bekas yang baik dapat memberikan keuntungan bagi pengelolanya. Penanganan 

oli bekas sebagai limbah sangat dianjurkan karena masalah dampak lingkungan.  

a. Kewenangan Pemerintah 

Kewenangan Pemerintah dengan pelaksanaan otonomi daerah, sebagian 

tugas Pemerintah Pusat didelegasikan ke pemerintah daerah. Pendelegasian 

itu merupakan amanat Undang- Undang no 32 tahun 2004. Kewenangan 

pemerintah daerah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. (perlu 3 tahun lebih 

untuk menjabarkan UU menjadi PP). Berbagai aspek pemerintahan dan 

pembangunan dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut termasuk 

kewenangan dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Akan 

tetapi ada hal yang agak kurang rasional dalam PP no. 38 tahun 2007 

khususnya dalam hal pengelolaan limbah B3, terutama untuk oli bekas. 

Sebelum PP 38/2007 terbit, praktis segala sesuatu tentang kewenangan 

pengaturan, pengendalian limbah B3 berada pada Pemerintah Pusat yaitu 

pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH). Kewenangan itu 

termasuk pemberian perijinan untuk pewadahan, penyimpanan sementara, 

pengangkutan dan pengolahan limbah B3. Sesuai PP no. 38 tahun 2007, 

kewenangan untuk pengaturan dan pengendalian kegiatan pengumpulan 

limbah B3 diberikan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota). 

Artinya pemerintah Kota atau Kabupaten diberi kewenangan untuk mengatur 

dan memberikan izin bagi kegiatan pengumpulan sementara limbah B3. 

Anehnya kewenangan pengumpulan itu mempunyai pengecualian, yaitu 

untuk pengumpulan limbah B3 oli bekas. 
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Berdasarkan PP no. 38 tahun 2007, kewenangan untuk perijinan dan 

pengendalian oli bekas mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan 

dan pengolahan sepenuhnya berada pada Kementerian Negara Lingkungan 

Hidup. Ini artinya bila ada bengkel sepeda motor di kota-kota besar, maka si 

pengusaha bengkel harus mengajukan permohonan ijin penyimpanan oli 

bekas ke kantor KNLH yang di Jakarta. Pengusaha kecil seperti bengkel 

sepeda motor, kalau dimintai mengurus izin ke Jakarta, maka ia akan memilih 

tidak mempunyai izin. Ketentuan ini jelas tidak rasional, kegiatan yang justru 

sudah sangat banyak di daerah, tetapi kewenangan pengaturannya di 

Pemerintah Pusat.  

b. Penyimpanan dan Pengumpulan 

Pengelolaan oli bekas yang ada telah diatur sebelumnya pada surat 

Keputusan Kepala Bapedal No. 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas. 

Pelumas bekas disimpan pada drum atau tangka. Penyimpanan dibuat 

dengan sistem blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh 

terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi 

kecelakaan dapat segera ditangani. Lebar antar blok harus diatur supaya 

dapat dilintasi manusia maupun kendaraan pengangkut seperti forklift. 

Penumpukan kemasan harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan 

kemasan. Kemudian, lokasi penyimpanan harus dilengkapi dengan 

tanggul disekilingnya dan dilengkapi dengan saluran pembungan menuju 

bak penampungan yang kedap air.  

c. Pengangkutan 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dimaksud 

pengangkutan ialah kegiatan pemindahan B3 dari suatu tempat ke tempat 

lain dengan menggunakan sarana angkutan. Pengangkut limbah B3 

dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan 

limbah B3. Serta setiap pengangkutan limbah B3 oIeh pengangkut limbah 

B3 wajib disertai dokumen limbah B3. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Tahun Peneliti Hasil 

1. Studi 

Pengelolaan 

Limbah Bahan 

Berbahaya dan 

Beracun 

Khusus Oli 

Bekas Pada 

Bengkel Motor 

di Kota 

Makassar 

2017 Eva Lavenia 

Malia 

Hasil dari analisis oli 

bekas yang tertampung 

rata-rata sebanyak 9,54 

L/bengkel/hari, oli 

bekas yang tercecer 

sebanyak 0,004 

L/bengkel/hari dan rata-

rata timbulan majun 

sebanyak 4-5 

majun/bengkel/hari. Oli 

bekas yang tertampung 

diserahkan kepada 

pihak ketiga sedangkan 

untuk pengelolaan oli 

bekas yang tercecer 

dibersihkan 

menggunakan majun. 

Di setiap pewadahan 

limbah B3 diberi label 

limbah B3. 

2. Evaluasi 

Sistem 

Penyimpanan 

Penghasil 

Limbah B3 

Pelumas Bekas 

Pada Bengkel 

Resmi 

2018 Basuki Rahmat 

dan Qorry 

Nugrohayu 

Hasil dari penelitian 

yaitu rata-rata bengkel 

resmi perusahaan X, Y, 

Z sudah mengelola 

limbahnya dengan baik. 

rata-rata setiap 

perusahaan memiliki 

kemasan limbah 
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No. Judul Tahun Peneliti Hasil 

Kabupaten 

Sleman, D.I 

Yogyakarta 

pelumas dengan kondisi 

yang layak tidak bocor 

atau berkarat untuk 

digunakan sebagai 

penyimpanan pelumas 

sementara. Rata-rata 

dari bengkel bengkel 

perusahaan X 

kemasannya 

menggunakan ground 

tank, bengkel dari 

perusahaan Y 

menggunakan kemasan 

200 liter, dan bengkel 

dari perusahaan Z 

menggunakan drum 200 

liter. Bengkel dari 

ketiga perusahaan 

sudah mengikuti 

peraturan dari 

keputusan Kepala 

BAPEDAL tahun 1995. 

3. Sosialisasi 

Manajemen 

Limbah Oli 

Bengkel 

Mobil: 

Pengabdian 

Masyarakat di 

2017 Gatut Rubiono 

dan Ratna 

Mustika Yasi 

Hasil dari penelitian 

tersebut menyebutkan 

bahwa aplikasi teknik 

sederhana meliputi 

separator air oli, 

penampung/peniris oli, 

tempat corong oli dan 
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No. Judul Tahun Peneliti Hasil 

Desa Pesucen 

Kecamatan 

Kalipuro 

Kabupaten 

Banyuwangi 

alat cuci komponen 

membuat ketertarikan 

dari bengkel untuk 

mengapikasinya. 

4. Recycling Of 

Waste Water 

Collected 

From 

Automobile 

Service 

Stasion 

2016 M.N. Asha, K.S 

Chandan, H.P. 

Harish, dkk 

Hasil dari analisis ialah 

adsorben dengan biaya 

yang rendah dapat 

bermanfaat untuk 

menghilangkan COD, 

minyak, dan lemak 

dengan berbagai 

konsentrasi. Adsorben 

yang digunakan ialah 

tawas, serbuk kayu, dan 

serbu tebu. Adsorben 

ini analisis pada limbah 

cair bengkel otomotif. 

Semakin tinggi 

konsentrasi tawas, 

semakin tinggi pula 

persentase minyak, 

lemak, dan COD yang 

berkurang. Semakin 

tinggi kedalaman 

kolam, semakin tinggi 

efisiensi COD, oli, dan 

minyak yang terurai.  

5. Reducing the 2018 B.B. gardas, Hasil penelitiannya 
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No. Judul Tahun Peneliti Hasil 

Exploration 

and 

Production of 

Oil: Reverse 

Logistics in 

The 

Automobile 

Service Sector 

R.D. Raut, dan 

Balkrishna 

Narkhede 

yaitu terdapat sepuluh 

hambatan kritis yang 

terjadi terhadap 

membalikkan muatan 

oli bekas pada pusat 

pelayanan otomotif. 

Pemodelan struktural 

interpretatif merupakan 

metodologi digunakan 

untuk mengidentifikasi 

hubungan timbal balik 

antara hambatan. 

Hubungan timbal balik 

yang terjadi diantara 

sepuluh hambatan yang 

diidentifikasi hanya 

bergantung pada input. 

Hasil dari analisis 

menunjukkan data perlu 

adanya evaluasi untuk 

menunjang hasil yang 

lebih baik. 

6. Penerapan 

Pengelolaan 

Limbah B3 di 

PT. Toyota 

Motor 

Manufacturing 

Indonesia 

2010 Cesar Ray 

Ratman dan 

Syafrudin 

Hasil dari penelitian 

yaitu sistem 

pengelolaan limbah B3 

dengan menggunakan 

insinerator, nilai DRE 

yang dihasilkan adalah 

80,59% masih belum 
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No. Judul Tahun Peneliti Hasil 

memenuhi baku mutu 

peraturan kep 

03/Bapedal/09/1995 

yaitu 99,9%. Suhu yang 

tidak tercapai dengan 

optimal menyebabkan 

pembakaran tidak 

sempurna, sehingga 

efisiensi DRE kurang 

dari 99%. Hal ini 

disebabkan oleh kurang 

maksimal penggunaan 

incinerator yang 

seharusnya bisa lebih 

ditingkatkan lagi 

kinerjanya. 

 


