
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa kini perkembangan teknologi dan dampak globalisasi semakin 

dirasakan keberadaannya dalam berbagai aspek. Segala hal yang berkaitan 

dengan teknologi sudah sangat tidak asing lagi bagi kehidupan manusia 

bahkan menjadi suatu hal yang sudah tidak dapat dipisahkan. Sama halnya 

dengan teknologi, dampak globalisasi pun sudah semakin terasa pula 

eksistensinya. Hal yang sangat erat kaitannya dengan globalisasi adalah isu-

isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainability) yang 

memiliki andil penting bagi keberlanjutan perusahaan. Salah satunya bagi 

perusahaan yang bergerak pada industri makanan dan minuman. Pentingnya 

aspek  lingkungan yang menjadi perhatian khusus pada industri ini membuat 

perusahaan harus selalu memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh pada 

kinerja perusahaan . Oleh karena hal tersebut dapat memberi keuntungan 

bahkan pula kerugian, maka saat ini perusahaan semakin peduli dengan isu-

isu yang berkaitan dengan hal tersebut guna memberikan dampak yang baik 

bagi perusahaan tidak hanya dari segi finansial maupun lingkungan. 

PDAM Kota Malang yang dijadikan objek penelitian merupakan 

perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan air minum di wilayah Kota Malang. Air baku yang 

diambil melalui mata air pegunungan dengan proses pompanisasi dan 

gravitasi , dimana dalam produksi pengelolaan air bersih berdampak pada 

lingkungan. Pentingnya  kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan 

belum adanya sistem pengukuran kinerja PDAM Kota Malang maka 

dibutuhkan suatu perancangan sistem pengukuran kinerja   guna dapat menilai 

pencapaian sasaran serta tujuan. 
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Dengan demikian, guna meningkatkan kinerja lingkungan di PDAM 

Kota Malang maka diperlukan sebuah perancangan dan pengukuran kinerja 

lingkungan dengan metode Intergrated Environmental Performance 

Measurement System (IEPMS). IEPMS merupakan sebuah metode 

pengukuran kinerja yang didesain untuk mengukur performansi lingkungan 

perusahaan yang berkaitan dengan pengendalian perusahaan dari aspek 

kebijakan, tujuan, dan sasaran lingkungan sesuai dengan keinginan dari 

stakeholder terkait. Metode ini menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat 

kuantitatif. Informasi ukuran tersebut kemudian di diterjemahkan menjadi 

sebuah Key Performance Environmental Indicator (KEPI). Lalu setelah 

dilakukan pembobotan AHP dan dilakukan scoring dengan OMAX maka 

akan diketahui KEPI mana saja yang menjadi perhatian dengan paramater 

yang telah ditampilkan dalam Traffic Light System (TLS) dimana kinerja 

suatu KEPI dikatakan baik jika TLS menunjukan warna hijau (nilai antara 8-

10), waspada jika KEPI menunjukan warna kuning (nilai antara 4-7), dan 

perlu perbaikan segera jika berwarna merah (antara 0 – 3) . Dengan metode 

ini diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara 

berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing perusahaan sehingga 

perusahaan mampu memberikan nilai positif sesuai dengan standar ISO 14001 

tahun 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana merancang sistem 

pengukuran kinerja lingkungan PDAM dengan metode Intergrated 

Performance Measurement System (IEPMS)”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan PDAM. 

2. Merancang sistem pengukuran kinerja lingkungan di PDAM . 
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3. Mengukur dan memberi penilaian serta evaluasi terhadap kinerja 

lingkungan perusahaan serta, 

4. Memberikan usulan perbaikan bagi perusahaan dari aspek lingkungan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi perusahaan: 

Mendapatkan evaluasi dan masukan bagi perusahaan untuk mencapai 

sebuah continous improvement dan mengetahui aspek lingkungan serta 

sistem manajemen lingkungan bagi perusahaan. Serta menumbuhkan citra 

serta keyakinan terhadap konsumen dan stakeholder yang lainnya. 

1.4.2 Manfaat bagi mahasiswa: 

Mahasiswa mampu menerapkan serta mengaplikasikan ilmu keteknik-

industrian yang didapatkan dari proses perkuliahan. Serta  mendapatkan 

pengalaman yang berharga dengan terjun langsung ke lapangan dan 

memperoleh tidak hanya hard skill maupun soft skill dari perusahaan. 

1.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian kali ini adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada proses kinerja 

lingkungan produksi air  PDAM Kota Malang. 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. PDAM beroperasi dalam kondisi normal, 

2. Tidak ada perubahan kebijakan dasar terkait kinerja perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 


