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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Produktivitas merupakan tolak ukur dari kinerja sebuah perusahaan atau 

industri dalam skala besar maupun kecil yang berkecimpung dalam bidang 

manufaktur maupun pengolahan. Dalam produktivitas itu sendiri berkaitan dengan 

sistem yang digunakan oleh perusahaan tersebut sekaligus berkaitan dengan 

efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu produktivitas juga menyinggung 

beberapa aspek, yakni terkait sumber daya (resource) dan biaya yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

Pengaruh dari kegiatan industri tersebut juga berkaitan dengan lingkungan 

sekitar yang berkesinambungan dengan kehidupan manusia dan keseimbangan 

flora dan fauna. Namun pada kenyataannya ditemukan banyak hal yang tidak 

sejalan antara produktivitas dengan kualitas lingkungan hidup saat ini. Penyebab 

utamanya adalah laju eksploitasi guna mendukung kebutuhan manusia tidak 

diiringi dengan pertumbuhan dari kualitas lingkungan hidup sehingga terjadi 

ketidakseimbangan ekosistem. 

Penelitian dilakukan di PTPN XIII Longpinang pada perusahaan yang 

bergerak dibidang pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak sawit (CPO) 

dan kernel. Industri ini tentunya memberikan manfaat bagi manusia, akan tetapi 

juga dapat memberikan dampak buruk bagi manusia apabila dari limbah 

perusahaan yang dihasilkan tersebut tidak diolah dengan baik. Limbah yang ada 

pada perusahaan berupa limbah gas, limbah cair, dan limbah padat, namun  dari 

ketiga jenis limbah itu, limbah cair yang memiliki dampak besar bagi lingkungan 

dikarenakan kandungan limbah cair tersebut berupa; COD, BOD, TSS, Minyak 

dan lemak, pH, total Nitrogen serta besar volume limbah yang dapat memberikan 

efek toksik (racun) pada mahluk hidup.  
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Untuk menganalisis produktivitas sekaligus dampak lingkungan pada 

perusahaan ini digunakan pendekatan dengan metode Green Productivity untuk 

membantu perusahaan menangani permasalahan yang ada. Maka dengan 

menerapkan metode ini diharapkan dapat diketahui penyebab menurunnya 

produktivitas sehingga dapat kembali ditingkatkan dan sekaligus dapat 

menurunkan dampak terhadap lingkungan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk tugas 

akhir ini adalah “Bagaimana menganalisis produktivitas dan kinerja lingkungan 

pada industri minyak sawit PTPN XIII Longpinang.” 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tugas akhir ini 

adalah:  

1. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan indeks 

EPI perusahaan 

2. Mengukur tingkat produktivitas dan indeks EPI (Environmental 

Performance Indicator) industri pengolahan kelapa sawit PTPN XIII 

Longpinang 

3. Mengestimasi tingkat produktivitas dan indeks EPI solusi alternatif 

4. Pemilihan alternatif solusi perbaikan yang dapat meningkatkan 

produktivitas dan kinerja lingkungan 

1.4 Manfaat Penelitian  

  Manfaat yang diberikan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang ada sehingga proses 

produksi akan lebih efektif. 

2. Perusahaan dapat menurunkan dampak lingkungan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja lingkungan. 

3. Perusahaan dapat merencanakan rancangan perbaikan untuk memperbaiki 

permasalahan yang ada. 
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1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

 Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan dan asumsi yang digunakan 

pada penelitian tugas akhir ini.  

Batasan Masalah 

  Penelitian dilakukan sampai pada tahap analisa dan usulan 

perbaikan 

Asumsi  

  Selama dilakukannya penelitian ini kondisi perusahaan tidak 

mengalami perubahan secara signifikan dan proses produksi berjalan dalam 

keadaan normal. 

 

 

 


