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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pengukuran kinerja lingkungan adalah suatu pengukuran yang dilaksanakan 

oleh berbagai aktivitas dalam lingkup nilai yang ada pada perusahaan. Setiap 

rumah sakit harus mempunyai rancangan strategi pengolahan limbah yang baik 

dengan mengacu peraturan dan prinsip yang telah diatur. ISO 14001 dan PORPER 

adalah suatu standar nasional dan internasional untuk Sistem Manajemen 

Lingkungan (SML). 

Rumah sakit adalah salah satu instalasi pemerintah di bidang sektor publik 

dalam bidang jasa kesehatan yang menyediakan berbagai fasilitas pelayanan 

seperti rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik, dan nonmmedik. 

RSUD Kabupaten Kediri adalah RS tipe B Non Pendidikan milik Pemerintah 

Kabupaten Kediri yang menjadikan rumah sakit rujukan bagi sedikitnya 3 wilayah 

yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Blitar. Dalam 

kegiatan pengelolaan limbah, Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) RSUD 

Kabupaten Kediri melakukan pengelolaan dan pengawasan berbagai dari faktor 

lingkungan fisik, kimiawi, dan biologis dengan tujuan dapat menciptakan kondisi 

lingkungan Rumah Sakit yang nyaman, aman dan bersih untuk mendukung upaya 

penyembuhan penderita, disamping mencegah terjadinya infeksi nosocomial dan 

kecelakaan kerja. Tetapi dalam mengukur sistem kinerja lingkungan dalam 

departemen Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) di Rumah Sakit Kabupaten 

Kediri, masih belum ada metode pengukuran kinerja yang diterapkan. Hal tersebut 

dikarenakan Rumah Sakit Kabupaten Kediri belum menerapkan sistem 

pengukuran kinerja lingkungan dan salah satu program pemerintah terkait kinerja 

lingkungan, Sehingga Pengukuran kinerja lingkungan diperlukan karena dapat 

memperbaiki serta meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Disamping 

juga dapat meningkatkan peran rumah sakit dalam pembangunan berkelanjutan 

dengan melakukan pengelolaan lingkungan hidup, efisien penggunaan sumber 

daya dan keterlibatan dalam pengembangan masyarakat. Jika tidak ada 
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pengukuran kinerja, maka tujuan dan sasaran perusahaan belum tentu tercapai 

maksimal.   

Dari uraian diatas maka diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja 

lingkungan terhadap kegiatan pengolahan limbah yang ada di Rumah Sakit 

dengan menggunakan metode Integrateed Environmentt Performance 

Measurement Sistem (IEPMS). Pengukuran tersebut bertujuan mengetahui setiap 

indikator performansi aktifitas lingkungan rumah sakit. Dimana metode ini ada 

penentuan KEPI (Key Performance Indicator) dari limbah rumah sakit tersebut 

lalu KEPI yang dihasilkan selanjutnya akan dinilai AHP (Analytical Hierarchy 

Process) dan proses pengukuran menggunakan OMAX (Objectives Matrix). Hasil 

dari pengukuran menngunakan OMAX akan dievaluasi menggunakan TLS 

(Traffic Light System) atau pembobotan. Dengan adanya penelitan ini, rumah sakit 

dapat mengidentifikasi faktor lingkungan dan mengetahui peforma kinerja di 

lingkungan yang telah dibentuk kemudian dilakukan evaluasi bertujuan 

mencegah, pengawasan, dan perbaikan indicator/peforma kinerja di lingkungan. 

Untuk memperoleh kinerja lingkungan yang baik maka diperlukan peran aktif dari 

Rumah Sakit untuk mewujudkan atau melakukan pendekatan Sistem Manajemen 

Lingkungan secara konsisten dan berkelanjutan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat rumusan masalah 

adalah bagaimana melakukan peranccangan dan pengukuran sistem kinerja di 

lingkungan Rumah Sakit Kabupaten Kediri menggunakan pendekatan Integrated. 

Environment Performance Measurement System (IEPMS) 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lingkungan di 

Rumah Sakit Kabupaten Kediri. 

2. Merancang sistem pengukuran kinerja lingkungan dan indikator kinerja 

lingkungan di Rumah Sakit Kabupaten Kediri. 

3. Mengukur dan mengevaluasi kinerja lingkungan pada Rumah Sakit 

Kabupaten Kediri. 

4. Melakukan usulan perbaikan pengukuran kinerja lingkungan di Rumah 

Sakit Kabupaten Kediri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah didapat sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Bidang Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukkan dan pertimbangan pada 

Rumah Sakit khusuhnya di Instalasi Penyehatan Lingkungan untuk 

meningkatkan sistem kinerja lingkungan. 

b. Bagi peneliti, diharapkan dalam keseluruhan tahapan penelitian yang 

diperoleh dapat memnambah wawasan dan memdapatkan pengetahuan 

mengenai sistem kinerja di lingkungan rumah sakit. 

2. Manfaat Bagi Bidang Teoritis, 

Hasil pengolahan data nanti diharapkan menambah atau memperluas 

edukasi dan sebagai bahan informasi ataupun pembandingannbagi peneliti 

di bidang instalasi penyehatan lingkungan (IPL) dan bagi pihak-pihak 

yang terlibat di dalammnya. 

 

 

 

 

 



4 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan Masalah diperukan agar tidak menimpang dari tujuan, maka batasan 

masalah yaitu : 

1. Penelitian sistem kinerja lingkungan dilakukan di RSU Kabupaten

Kediri khususnya di Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL).

2. Penelitian dilakukan hanya pada tahap perancangan dari sistem kinerja

lingkungan.

3. Penelitian pengukuran kinerja lingkungan yang diamati hanya pada

limbah yang berpengaruh terhadap lingkungan di rumah sakit.


