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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan performa atau kinerja dari sebuah organisasi maupun perusahaan saat

ini merupakan salah satu bagian yang penting. Banyak perusahaan yang bersaing

secara ketat dengan meningkatkan kinerja dan kualitasnya agar menjadi yang terbaik.

Untuk menjadi perusahaan yang dapat dengan cepat mengukur kinerja dan

mengevaluasi kegiatan produksinya dibutuhkan sistem pengukuran kinerja yang

terintegrasi oleh semua aspek yang ada pada perusahaan. Saat ini isu lingkungan juga

menjadi salah satu pusat perhatian dari sebuah perusahaan. Rumah sakit, sebuah

penyedia layanan kesehatan juga sangat memerlukan sebuah sistem pengukuran

kinerja yang berfokus pada peningkatan kinerja lingkungan, untuk mengatasi isu

lingkungan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang

kesehatan lingkungan baik di dalam maupun bagian luar sekitar rumah sakit.

RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan sebuah rumah sakit negeri yang masuk

kategori kelas A. RSUD Dr. Saiful Anwar berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto

nomor 2 Kota Malang dan diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 22 November

1979. Sebagai instansi penyedia jasa kesehatan, RSUD Dr. Saiful Anwar juga selalu

memperhatikan kondisi lingkungannya agar tetap memberikan kenyamanan bagi

pasien maupun masyarakat di sekitar area rumah sakit. Unit yang bertanggung jawab

atas pemeliharaan lingkungan rumah sakit adalah IPL (Instalasi Penyehatan

Lingkungan), unit inilah yang akan berhubungan langsung dengan pengelolaan

limbah rumah sakit. Kinerja pengelolaan limbah akan dinilai baik jika telah sesuai

peraturan yang berlaku, untuk itu diperlukan sebuah sistem pengukuran kinerja

berbasis lingkungan pada IPL yang berguna sebagai pengawasan kinerja lingkungan

dan untuk meningkatkan kinerja lingkungan.
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Berdasarkan masalah diatas, diperlukan perancangan sistem pengukuran kinerja

yang mampu mengukur kinerja lingkungan secara efektif dan efisien, dengan

parameter yang dapat merepresentasikan seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan

kinerja Instalasi Penyehatan Lingkungan. Salah satu metode yang dapat digunakan

dalam sistem pengukuran kinerja tersebut adalah IEPMS (Integrated Environmental

Performance Measurement System) atau sistem pengukuran kinerja lingkungan.

IEPMS fokus pada lingkungan dan menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan

kualitatif. Pengukuran akan menghasilkan KEPI (key performance indicator) yang

merupakan hasil penjabaran dari visi, misi, dan tujuan dari IPL.  KEPI yang

dihasilkan selanjutnya akan mengalami pembobotan dengan AHP (analytical

Hierarchy Process) dan proses scoring dengan menggunakan OMAX (objective

matrix). Hasil scoring dari OMAX akan dievaluasi menggunakan metode TLS

(traffic light system). Peancangan sistem yang dilakukan diharapkan dapat

meningkatkan kinerja dari IPL, yang berdampak pada pemenuhan tujuan dari

perusahaan atau rumah sakit.

1.2 Perumusah Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan

yaitu bagaimana merancang Sistem Pengukuran Kinerja Lingkungan pada Instalasi

Penyehatan Lingkungan dengan metode IEPMS (Integrated Environmental

Performance Measurement System)

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu:

1. Mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan yang berkaitan dengan kinerja IPL

(Instalasi Penyehatan Lingkungan)

2. Merancang sistem pengukuran kinerja lingkungan dengan pendekatan IEMPS

(Integrated Environmental Performance Measurement System)
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3. Evaluasi kinerja dari unit IPL untuk melakukan perbaikan dan peningkatan

kinerja secara berkelanjutan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan mendapat rekomendasi atau masukkan bagi penigkatan kinerja

sistem manajemen lingkungan perusahaan berupa perencanaan sistem

pengukuran kinerja pada unit pengelolaan limbah

2. Membantu rumah sakit dalam penanganan limbah yang lebih tepat

berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang sudah dilaksanakan

3. Perusahaan mengetahui nilai kinerja lingkungan berdasarkan hasil dari sistem

pengukuran kinerja, agar nantinya perusahaan dapat melakukan tindakan

perbaikan, pengawasan, dan pencegahan tehadap indikator-indikator kinerja

lingkungan

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembahasan masalah difokuskan pada batasan dan

asumsi dalam ruang lingkup tertentu. Batasan yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

1. Pengukuran kinerja lingkungan perusahaan terbatas pada unit IPL rumah sakit

Dr. Saiful Anwar Malang.

2. Penelitian difokuskan hanya sampai tahap perancangan Sistem Pengukuran

Kinerja, dan tahun pengukuran adalah tahun 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini terdiri dari beberapa bab yang mempunyai keterkaitan

satu dengan yang lainnya. Berikut ini sitematika penulisan yang digunakan.



4

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/kerangkan 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 dapat berjalan secara sistematis, sesuai dengan tujuan penelitian,

dan tepat waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

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

secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisoiner,

pengukuran langsung, dan pengumpulan data gambaran umum perusahaan.

Selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk alternatif penyelesaian permasalahan



5

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 bagi perusahaan maupun bagi penelitian yang selanjutnya.


