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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja lingkungan dalam pengertian pengukuran kinerja adalah hasil 

yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait dengan 

kontrol aspek-aspek lingkungan. Pengukuran kinerja lingkungan didasarkan 

pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan (ISO 

14000dan ISO 14001). Menurut (Wiku Adisasmito,1998), pentingnya kinerja 

lingkungan didalam rumah sakit adalah mewujudkan dan menciptakan 

lingkungan rumah sakit baik indoor ataupun outdoor yang nyaman bagi 

pasien, pengunjung dan masyarakat di sekitar rumah sakit tersebut. 

 Rumah sakit Dr.R Koesma Tuban, yang selanjutnya disingkat menjadi 

RSUD Tuban, merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Tuban 

dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1979 serta berada di jalan Dr. 

Wahidin Sudirohusodo Nomor 800 Kecamatan Tuban. Rumah sakit ini 

adalah jenis rumah sakit umum bertipe B. Seperti rumah sakit pada 

umumnya, RSUD Tuban juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya. 

Pengolahan limbah rumah sakit RSUD Tuban yang tidak benar dapat 

mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan 

serta dapat menjadi tempat penyebab penularan penyakit. Untuk itu 

diperlukan pengolahan limbah secara baik dan pengawasan dengan 

melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan rutin dan berkala 

agar kualitas limbah cair rumah sakit dapat terkontrol dengan baik sebelum 

dibuang ke saluran umum/sungai. Sebuah sistem pengukuran kinerja yang 

dapat meliputi beberapa aspek seperti aspek lingkungan yang didalamnya 

terdapat pengolahan limbah, manajemen lingkungan rumah sakit dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan metode yang dapat 

digunakan dalam sistem pengukuran kinerja tersebut adalah IEPMS 
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(Integrated Environmental Performance Measurement System). Metode 

IEPMS ini fokus pada lingkungan dan menggunakan ukuran-ukuran yang 

bersifat kuantitatif dan kualitatif. Metode IEPMS merupakan sebuah metode 

pengembangan untuk mengukur kinerja lingkungan agar dapat dihitung nilai 

KEPI (key performance indicator) dari limbah yang keluar dari rumah sakit 

tersebut dan diolah untuk diberikan tindakan selanjutnya. 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). Perancanga sistem yang dilakukan dapat 

meningkatkan kinerja dari rumah sakit dari berbagai aspek, yang berdampak 

pada peningkatan daya saing dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan 

menuju PROPER (Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam 

Pengolahan Lingkungan). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu : 

“Bagaimana melakukan pengukuran dan penilaian kinerja lingkungan dengan 

menggunakan metode Integarted Environmental Performance Meansurment 

System (IEPMS) di Rumah Sakit RSUD Dr.Koesma Tuban. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

lingkungan yang berkaitan dengan unit pengolahan limbah di 

RSUD Dr.Koesma Tuban 

2. Pengukuran kinerja lingkungan pada unit pengolahan limbah 

rumah sakit RSUD Dr.Koesma Tuban dengan pendekatan IEPMS.  

3. Mengevaluasi kinerja lingkungan yang ada di unit rumah sakit 

RSUD Dr.Koesma Tuban. 
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4. Memberikan usulan perbaikan yang akan bermanfaat untuk 

peningkatan kinerja lingkungan dan diterapkan oleh rumah sakit 

RSUD Dr.Koesma Tuban secara berkelanjutan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan yang diperoleh dari pelaksaan penelitian tugas 

akhir ini adalah 

1. Untuk  Penulis 

Memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang 

didapat dari bangku perkuliahan yang berkaitan dengan multi-

criteria decision making dan pengukuran kinerja pada studi kasus 

di RSUD Dr.Koesma Tuban. 

2. Untuk Akademik 

Sebagai referensi dan bahan tinjauan pustaka bagi akademisi 

dilingkup Program Studi Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Malang. Tugas Akhir ini diharapkan menjadi 

sumber informasi alternatif bagi yang berminat terkait bidang 

multi-criteria decision making dan pengukuran Kinerja 

Lingkungan. 

3. Untuk Perusahaan 

Rumah Sakit mendapatkan bahan pertimbangan untuk memilih 

Objective matrix (OMAX) dan Integrated Environmental 

Performance Measurment System (IEPMS).  
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1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah pada penelitin ini yaitu sebagai berikut 

1. Pengukuran kinerja lingkungan pada unit pengolahan limbah di 

rumah sakit RSUD Dr. Koesma Tuban.  

2. Penelitian ini difokuskan sampai tahap perancangan Sistem 

Pengukuran Kinerja Lingkungan dengan batasan-batasan sistem 

yang diamati adalah Kinerja lingkungan pada unit pengolahan 

limbah yang berpengaruh terhadap aspek lingkungan di rumah 

sakit.  Asumsi yang digunakan penelitian ini adalah Kebijakan-

kebijakan rumah sakit yang berkaitan dengan manajemen 

lingkungan rumah sakit, tidak mengalami perubahan selama 

penelitian dilakukan.  

3. Penelitian ini difokuskan pada departemen pengolahan limbah di 

rumah sakit.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang 

mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berikut ini sistematika 

penulisan yang digunakan. 

 

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 



5 
 

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 dengan 

lancar dan secara sistematis dengan tujuan penelitian, dan tepat waktu 

yang telah ditentukan sebelumnya.  

 

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. Selanjutnya dilakukan pengolahan data 

untuk alternatif penyelesaian permasalahan.  

 

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisi analisa terhadap data-data yang telah diolah, 

meliputi analisa 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 pagi perusahaan maupun bagi 

penelitian yang berikutnya.  

 

 


