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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan tentunya harus dapat mengimplementasikan konsep 

efektivitas dan efisiensi dalam mencapai peningkatan produktivitas perusahaan 

karena hal ini sangat erat kaitannya dengan profit perusahaan. Seringkali 

keinginan ini menimbulkan gesekan pengaruh terhadap aspek lingkungan hidup. 

Kinerja lingkungan adalah hasil dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, 

yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian kinerja 

lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan, dan target 

lingkungan (ISO 14004, dari ISO 14001 oleh Sturm, 1998). Asian Productivity 

Organization (APO) mengusung konsep green productivity dengan melakukan 

penghematan dan mencegah produk gagal beriringan dengan melestarikan 

lingkungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas (APO, 2000).  Green 

productivity memahami bahwa lingkungan dan pembangunan adalah dua sisi yang 

berkaitan, konsep Green Productivity menunjukkan strategi pengembangan untuk 

bisa terus berkelanjutan harus mempunyai suatu fokus pada kualitas, profitibilitas, 

dan lingkungan yang disebut triple focus green productivity.  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lamongan adalah perusahaan 

daerah dengan aktivitas utama adalah melayani dan menyediakan air bersih 

kepada masyarakat melalui sistem pipa. Wilayah Lamongan sendiri terdapat 

permasalahan sulitnya mencari air bersih dari sumber air tanah dikarenakan air 

tanah yang mayoritas payau atau berwarna karena mengandung unsur logam yang 

berbahaya. Sumber air baku PDAM yaitu Sungai Bengawan Solo yang 

menyumbang 100% supply air sampai saat ini tidak pernah memenuhi syarat air 

minum (Permenkes nomor 492 tahun 2010). Pengelolaan limbah dari produksi air 

PDAM menjadi masalah yang cukup serius. Limbah tersebut berupa limbah cair 

maupun lumpur padat yang secara kontinyu dikeluarkan oleh PDAM. Selama ini 

penanganannya hanya sebatas ditampung pada lahan kurang lebih 2.700 m
2
. 

Padahal jika musim hujan dengan limbah yang dikeluarkan jauh lebih besar 

jumlahnya dikarenakan tingkat kekeruhan air yang sangat tinggi. Limbah yang 
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berlebih akan berpotensi meluber ke sawah masyarakat yang ada disekelilingnya 

sehingga mengganggu lahan pertanian yang ada. Berdasar data dari PDAM 

Lamongan, jumlah sambungan terpasang rumah tangga yaitu 14.351 sambungan. 

Padahal dari data sensus penduduk BPS tahun 2010, jumlah rumah tangga yaitu 

304.271. Jadi dapat diartikan bahwa sampai sejauh ini rumah tangga yang 

terlayani hanya 4.7% dari jumlah total rumah tangga. Jangkauan pelayanan 

PDAM yang terbatas tersebut disebabkan oleh sedikitnya jumlah air yang bisa 

diproduksi PDAM. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan 

produksi air PDAM agar dapat meningkatkan kuantitas produksi air minum guna 

dapat menjangkau dan melayani masyarakat yang lebih luas. 

Berdasar uraian masalah tersebut, maka pada penelitian ini peneliti 

bermaksud menggunakan metode green productivity untuk peningkatan 

produktivitas sekaligus dalam upaya peningkatan kinerja lingkungan. Peningkatan 

produktivitas dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air PDAM 

yang semakin tinggi. Peningkatan kinerja lingkungan dilakukan untuk 

memastikan bahwa limbah yang dikeluarkan oleh PDAM dari proses pengolahan 

air dapat diolah dengan baik. Metode green productivity tersebut diharapkan dapat 

membantu menyelesaikan permasalahan dan perusahaan akan mendapatkan 

produktivitas yang tinggi sehingga Customer Satisfication dan Profit Margin yang 

diperoleh dapat meningkat. 

1.2 Rumusan masalah 

Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana menganalisis kinerja lingkungan dan produktivitas dengan 

menggunakan konsep green productivity”. 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Mengukur tingkat produktivitas dan kinerja lingkungan perusahaan. 

2.  Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan perusahaan yang 

mempengaruhi peningkatan produktivitas dan kinerja lingkungan. 
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3.  Menyusun alternatif-alternatif solusi pilihan berdasarkan tujuan dan target 

yang telah ditentukan. 

4.  Memberikan solusi perbaikan terhadap permasalahan dengan memilih 

alternatif pilihan terbaik dengan menggunakan benefit cost analysis. 

1.4  Manfaat penelitian  

Manfaat yang didapatkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Perusahaan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang 

mempengaruhi peningkatan produktivitas dan kinerja lingkungan. 

2.  Mengetahui metode proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan 

sehingga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan produktivitas yang 

berkesinambungan. 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Dalam mencapai tujuan dan pembahasan penelitian yang lebih terarah pada 

pendekatan konsep green productivity, maka penulis membatasai pembahasan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Kondisi perusahaan dalam proses produksi tidak mengalami perubahan 

yang signifikan selama penelitian dilaksanakan 

2. Harga bahan baku, energi dan sebagainya berdasar harga/nilai standar pada 

saat penelitian. 

3. Penelitian tentang green productivity hingga pemilihan alternatif solusi 

tanpa implementasi dalam perusahaan 

. 


