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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan permintaan masyarakat terhadap sejumlah produk 

mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan industri yang dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut, salah satunya yaitu industri pengolahan air bersih. Hal ini menuntut 

industri pengolahan air bersih untuk terus meningkatkan kinerja dengan cara 

meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas sangat penting bagi suatu 

perusahaan sebagai salah satu cara untuk memantau kinerja produksinya, selain 

sebagai sarana untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan. 

Pengukuran produktivitas  dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja 

perusahaan secara keseluruhan serta dapat dijadikan sebagai pedoman untuk 

melakukan perbaikan terus-menerus (continual improvement). Selain itu aspek 

lingkungan juga menjadi isu penting dan strategis harus disikapi oleh perusahaan 

dengan baik. Keuntungan bagi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan adalah 

dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan citra baik kepada 

produsen, dan meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing di pasar global.   

PT. ABC merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang 

kontraktor penyediaan air bersih serta pembuangan dan pengolahan limbah 

domestik di bawah naungan PT. Kaltim Prima Coal. PT. ABC memiliki tanggung 

jawab untuk menyediakan air bersih dan mengolah air buangan sehingga dapat 

dikembalikan lagi ke alam tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan maupun 

penyakit bagi para penduduk di areal tersebut. Di wilayah Sangatta sendiri terdapat 

dua perusahaan utama pengolahan air, yaitu PDAM sebagai perusahaan daerah 

yang melayani masyarakat umum, dan PT. ABC selaku perusahaan swasta. 

Dikarenakan adanya dua perusahaan dengan sumber air baku yang sama 

menyebabkan jika hanya mengandalkan air sungai maka tidak akan memenuhi 

kuantitas bahan baku produksi. Maka PT. ABC menggunakan sumber baku lain 

yaitu sumur bor dan air tambang, semua sumber air ini tidak memenuhi syarat 

sebagai air minum yang telah ditentukan dalam PERDA KALTIM NO.02 TAHUN 
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2011 yang mengharuskan untuk dilakukan pengolahan terlebih dahulu agar 

memenuhi standar tersebut. Di samping itu pengelolaan limbah hasil produksi air 

dari PT. ABC merupakan satu masalah yang cukup serius, limbah tersebut berupa 

limbah cair/ lumpur (sludge) yang secara kontinyu dikeluarkan oleh PT. ABC dan 

dari data sementara yang ada limbah cair yang dihasilkan PT. ABC mengandung 

BOD5 dan COD yang cukup tinggi. Penanganan limbah selama ini hanya 

ditampung pada lahan penampungan sementara dan selanjutnya akan dibuang ke 

dumping area PT. Kaltim Prima Coal yang berada di lokasi tambang dimana tidak 

dilakukannya pengolahan air limbah yang ada. Dan berdasarkan data dari PT. ABC, 

jumlah sambungan yang terpasang untuk para pelanggan perusahaan yaitu hanya 

2.895 sambungan sedangkan dari data PT.ABC sendiri target sambungan 

perusahaan adalah 12.589 jadi dari total target yang ada PT. ABC baru mampu 

memperoleh  sambungan 23% dari jumlah target yang akan dicapai. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan produksi air oleh PT. ABC  agar 

dapat meningkatkan kuantitas produksi air bersih bagi seluruh konsumen. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka peneliti ingin menggunakan  

pendekatan yang tepat untuk membantu perusahaan agar mampu meningkatkan 

produktivitas sekaligus menurunkan dampak lingkungan secara bersamaan dengan 

melakukan pengolahan kembali limbah cair yang ada dengan model Green 

Productivity (GP). Green Productivity adalah strategi peningkatan produktivitas 

bisnis dan kinerja lingkungan secara bersamaan, untuk keseluruhan pembangunan 

sosial-ekonomi. Penerapan GP merupakan teknik, teknologi, dan sistem 

manajemen yang tepat untuk menghasilkan barang dan jasa yang ramah lingkungan 

(APO, 2003; APO, 2008). Pendekatan metode ini, diharapkan dapat mengevaluasi 

dan memberikan alternatif-alternatif solusi perbaikan untuk peningkatan 

produktivitas dan kinerja lingkungan di masa mendatang sehingga perusahaan akan 

mampu meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana menganalisis kinerja lingkungan dan produktivitas dengan 

menggunakan konsep green productivity ? 
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1.3    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengukur tingkat produktivitas dan kinerja lingkungan perusahaan. 

2. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan perusahaan yang 

mempengaruhi peningkatan produktivitas perusahaan.dan lingkungan 

3. Menyusun alternatif solusi pilihan berdasarkan tujuan dan target yang telah 

ditentukan. 

4. Memberikan usulan perbaikan terhadap permasalahan dengan memilih 

alternatif pilihan terbaik dengan menggunakan benefit cost anlysis.  

1.4    Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bagi peneliti : 

1. Dapat mempraktikkan hasil pembelajaran selama perkuliahan ke dalam 

lingkungan kerja nyata. 

2. Mengetahui perbedaan dalam penyelesaian masalah secara teori dan kondisi 

nyata. 

3. Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan 

analisis penulis bagaimana penerapan konsep Green Productivity pada PT. 

ABC. 

Manfaat penelitian bagi perusahaan : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT. ABC sebagai bahan 

pertimbangan penggunaan solusi perbaikan dari hasil Green Productivity. 

2. Dapat memahami kendala dalam penerapan Green Productivity guna 

meningkatkan kinerja organisasi perusahaan. 

1.5    Batasan Masalah dan Asumsi 

Dalam pengukuran 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 PTABC. 

2. Kondisi perusahaan dalam proses produksi tidak mengalami perubahan 

yang signifikan selama penelitian dilakukan.  
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3. Harga bahan baku, energi dan sebagainya berdasarkan harga/ nilai standar 

pada saat penelitian. 

4.  Penelitian difokuskan hanya sampai tahap pemilihan alternatif solusi tanpa 

implementasi dalam perusahaan, dan tahun pengukuran adalah tahun 2018 

 
 
 

 


