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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem pengukuran kinerja baru dimulai setelah sistem industri berkembang 

dengan pesat pada saat revolusi industri awal abad 19. Sejak saat itu sistem 

pengukuran kinerja semakin berkembang sampai sekarang. Pengukuran kinerja 

ini akan memberikan informasi penting tentang perusahaan yang akan diamati 

untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Menurut Undang-Undang no 32 

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Pasal 1 

Ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan 

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

PG Kebon Agung adalah salah satu unit usaha pengolahan tebu menjadi gula. 

Pabrik Gula Kebon Agung merupakan salah satu pabrik di Jawa Timur yang 

memasok kebutuhan gula nasional, dimana sekitar 90 persen teknologi yang 

mencakup mesin-mesin untuk produksi gula pada pabrik ini telah diperbarui. 

Menyadari akan hal ini PG. Kebon Agung sebagai sebuah industri yang cukup 

besar di daerahnya merasa harus berpartisipasi dalam upaya pelestarian 

lingkungan. Sedangkan limbah yang dihasilkan menurut laporan hasil analisa PG 

Kebon Agung terdapat zat-zat kimia yang mempunyai nilai penyimpangan dari 

standart sesuai Tentang Baku Mutu Limbah Bagi Industri atau Kegiatan Usaha 

Lainnya di Jawa Timur Penelitian ini mendasarkan pada peraturan perundang-

undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Pasal 15 tentang 

Baku Mutu Limbah Cair, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No: KEP-

58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kawasan industri, 
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Surat Keputusan Gubernur  No. 26 tahun2002.Lampiran I No. 27 tentang Baku 

Mutu Limbah. Kualitas limbah padat mengacu pada Baku Mutu Emisi Udara 

Insinerator menurut Keputusan KABAPEDALDA No: Kep-

03/BAPEDAL/09/1995. Sehingga PG.Kebon Agung belum adanya sistem 

pengukuran kinerja lingkungan yang menyeluruh dan integrasi. Dengan Produksi 

pengolahan tebu menjadi gula akan berdampak pada lingkungan dan semakin 

tingginya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, membuat perusahaan 

berupaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan.   

Berdasarkan dari uraian di atas perlu adanya perancangan sistem pengukuran 

kinerja lingkungan secara keseluruhan pada PG. Kebon Agung. Dalam penelitian 

ini digunakan pendekatan Integrated Environmetal Performance Measuring 

System ( IEPMS) guna mengidentifikasi dan merancang Key To Environmetal 

Performance Indicator ( KEPI ) yang dikombinasikan dengan Analytical 

Network Process dengan metode Objective Matrix ( OMAX) guna mengetahui 

nilai masing-masing KEPI dan masing-masing KEPI tersebut di plotkan ke dalam 

warna merah, kuning atau hijau dengan bantuan Trafic Light System (TLS). 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana merancang sistem pengukuran kinerja lingkungan secara 

terintegrasi di PG. KEBON AGUNG MALANG dengan pendekatan metode 

Integrated Environmental Performance Measurement System ( IEPMS) – 

Analytical Network Process ( ANP ). 

 

 

 

 

 



3 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini Yaitu untuk : 

1.   Mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan perusahaan. 

2. Merancang Sistem Pengukuran Kinerja Lingkungan dengan pendekatan 

metode Integrated Environmental Performance Measurement System 

(IEPMS). 

3. Mengukur dan mengevaluasi kinerja lingkungan perusahaan untuk 

peningkatan kinerja lingkungan secara berkelanjutan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu : 

1. Perusahaan mendapat rekomendasi atau masukan bagi peningkatan 

kinerja sistem manajemen lingkungan perusahaan berupa perencanaan 

Sistem Pengukuran Kinerja Lingkungan 

2. Membantu perusahaan dalam penanganan limbah yang lebih tepat 

berdasarkan pengukuran kinerja yang sudah dilaksanakan.. 

3. Perusahaan mengetahui nilai kinerja lingkungan berdasarkan hasil dari 

Sistem Pengukuran Kinerja Lingkungan, agar nantinya perusahaan dapat 

melakukan tindakan perbaikan, pengawasan, dan pencegahan terhadap 

indikator-indikator kinerja lingkungan. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

1.5.1 Batasan – batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Objek penelitian dilakukan di Kebon Agung Malang pada proses produksi. 

2. Tidak membahas masalah biaya, termasuk biaya yang diakibatkan adanya    

perbaikan atau peningkatan. 

3. penelitian ini tidak dilakukan sampai implementasi tetapi hanya sampai 

pada saran untuk perusahaan saja. 
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     1.5.2 Asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Volume produksi selama penelitian dilakukan, tidak mengalami perubahan 

secara signifikan.  

2. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan sistem manajemen 

lingkungan perusahaan, tidak mengalami perubahan selama penelitian 

dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan adalah : 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi mengenai berbagai hal mendasar dalam penelitian yang 

dilakukan, antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan dan asumsi, serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi uraian teori berupa konsep maupun penelitian-penelitian 

terdahulu dari berbagai literatur yang mendukung dan memberikan 

landasan/kerangka berpikir yang kuat dan relevan dalam penelitian yang sedang 

dilakukan ini agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam urutan yang 

sistematis. Urutan tahapan tersebut akan menjadi kerangka bagi pelaksanaan 

penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis, sesuai dengan 

tujuan penelitian, dan tepat waktu yang telah ditentukan sebelumnya.  
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Pada bab ini berisi data-data yang didapatkan dari obyek penelitian yang 

disajikan secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

kuisioner, pengukuran langsung, dan pengumpulan data gambaran umum 

perusahaan. Selanjutntya dilakukan pengolahan data untuk alternatif 

penyelesaian permasalahan.  

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi analisis terhadap data-data yang telah diolah, meliputi analisis 

perbaikan dan saran-saran yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran 

yang dapat diberikan baik bagi perusahaan maupun bagi penelitian yang 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


