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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produktivitas merupakan salah satu faktor penting yang sangat diperhatikan 

oleh perusahaan, karena produktivitas sangat mempengaruhi proses kemajuan dan 

kemunduran dari suatu perusahaan. Produktivitas mengandung arti sebagai 

perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya 

yang digunakan (input). Dengan mengetahui produktivitas, maka akan diketahui 

seberapa efisien sumber-sumber input yang telah dihemat. Keinginan 

meningkatkan produktivitas akan menimbulkan efek terhadap kinerja lingkungan, 

karena dalam proses produksi perusahaan akan menghasilkan limbah. Limbah 

adalah hasil akhir dari proses produksi yang tidak memiliki nilai ekonomis. 

Lingkungan sebagai wadah penerima, akan menyerap bahan limbah tersebut 

sesuai dengan kemampuan asimilasinya, mengakibatkan perubahan nilai 

lingkungan yang disebut dengan perubahan kualitas lingkungan. Dengan 

mempertimbangkan aspek lingkungan pada perusahaan maka akan dihasilkan 

industri yang tidak hanya lebih produktif, melainkan juga berwawasan 

lingkungan. Dibutuhkan suatu pendekatan manajemen lingkungan dimana suatu 

sistem industri tidak dipandang secara terpisah dengan sistem sekelilingnya, tetapi 

sebagai satu kesatuan yang utuh yang saling mendukung dalam rangka 

mengoptimalkan produktivitas dan perbaikan kinerja lingkungan yang lebih baik 

serta ekonomis. 

CV. Milkindo Berka Abadi adalah badan usaha milik perseorangan yang 

merupakan perusahaan peternakan sapi perah yang memproduksi susu segar. 

Pelaksanaan aktivitas hijau di CV. Milkindo Berka Abadi masih berfokus pada 

peningkatan citra produk yang di jual ke pasar, sedangkan di area pabrik 

pelaksanaan aktivitas hijau masih belum terlihat. Kinerja dari produktivitas pabrik 

dinilai dari berapa besar penurunan biaya produksi untuk menghasil produk yang 

siap dijual. Perbaikan produktivitas di CV. Milkindo Berka Abadi masih berfokus 
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pada aspek ekonomi belum terintegrasi dengan aspek lingkungan. Hal ini 

dikarenakan belum adanya parameter yang tepat untuk mengakomodasi aspek 

ekonomi dan lingkungan. Nilai indeks produktivitas hijau dapat dijadikan acuan 

oleh CV. Milkindo Berka Abadi untuk meningkatkan profit dan tetap 

memperhatikan lingkungan sehingga perusahaan dapat bersaing secara Nasional  

dan dapat bertahan lama di industri makanan. Dari limbah yang dihasilkan 

perusahaan dapat diperkirakan mengandung beberapa zat kimia yang 

membahayakan kesehatan, hal ini menunjukkan bahwa zat kimia tersebut 

memiliki tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia dan lingkungan. Semua zat 

kimia yang terkandung dalam limbah dapat memberikan dampak bagi lingkungan 

(menyebabkan polusi) dimana beberapa zat kimia tersebut dapat menyebabkan 

iritasi, kanker, sesak napas, kejang, dan hilangnya kesadaran serta berakibat pada 

makhluk hidup. Menurut peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 

tentang baku mutu limbah, perusahaan harus dapat memanfaatkan limbah yang 

dihasilkan agar tidak melebihi batas baku mutu dan tidak menggangu lingkungan. 

Pemanfaatan limbah merupakan cara yang dapat memberikan keuntungan atau 

profit bagi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan siklus ekologi tetap 

tejaga. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini peneliti bermaksut 

menggunakan metode Green Productivity (GP) untuk meningkatkan produktivitas 

sekaligus upaya peningkatan kinerja lingkungan. Dengan mengidentifikasi faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja lingkungan, dan 

memberikan usulan perbaikan menggunakan Green Productivity (GP) 

berdasarkan nilai indeks Benefit Cost Ratio (BCR) tertinggi. Penerapan metode ini 

diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan menurunkan dampak 

lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksi, sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk melakukan perbaikan dan peningkatan produktivitas serta penurunan 

dampak lingkungan akibat limbah yang dihasilkan secara berkelanjutan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana meningkatkan produktivitas dan kinerja lingkungan dengan 

menggunakan Green Productivity (GP) pada CV. Milkindo Berka Abadi”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas 

dan kinerja lingkungan. 

2. Mengukur tingkat produktivitas dan kinerja lingkungan di perusahaan. 

3. Menyusun alternatif-alternatif solusi pilihan berdasarkan tujuan dan target 

serta metode yang telah ditentukan. 

4. Memberikan solusi perbaikan terhadap permasalahan dengan memilih 

alternatif pilihan terbaik yang dapat meningkatkan produktivitas dan 

kinerja lingkungan dengan mempertimbangkan Green Productivity Index. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

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

1. Perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang mempengaruhi 

peningkatan produktivitas dan kinerja lingkungan. 

2. Mengetahui penyebab pemborosan dalam proses produksi dan dapat 

meminimasi permasalahan lingkungan sehingga proses produksi akan 

lebih efisien dan memungkinkan terjadinya eco-efficiency yang ke 

depannya akan mengarah pada sustainable development yang 

berkelanjutan. 
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1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Dalam mencapai tujuan dan pembahasan penelitian yang lebih terarah pada 

pendekatan konsep Green Productivity (GP), maka penulis membatasi 

pembahasan yaitu sebagai berikut : 

1. Kondisi perusahaan dalam proses produksi tidak mengalami perubahan 

yang signifikan selama penelitian ini dilaksanakan. 

2. Limbah yang diamati terbatas pada limbah cair dan padat yang di hasilkan 

perusahaan. 

3. Harga bahan baku, energi dan sebagainya berdasar pada harga/nilai 

standar saat penelitian dilaksanakan. 

4. Penelitian tentang Green Productivity (GP) hingga pemilihan alternatif 

solusi tanpa implementasi langsung dalam perusahaan. 


