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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Produktivitas  

2.1.1 Pengertian produktivitas  

Produktivitas merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan oleh 

perusahaan dikarenakan mempengaruhi proses kemajuan dari suatu perusahaan. 

Dalam produksi, produktivitas menjadi suatu pengukuran di mana menggunakan 

sumber dayanya untuk mendapatkan hasil  yang sebaik mungkin. Oleh karena itu 

perusahaan harus selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan 

produktivitasnya dengan berbagai metode yang tepat. Secara umum produktivitas 

diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan 

pemasukan (input). Suatu perbandingan antara keluaran (iutput) dan masukan 

(Input) pada perusahaan , dapat diartikan sebagai rasio antara jumlah output yang 

dihasilkan dengan  jumlah input yang digunakan. Masukan sering dibatasi dengan 

masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan 

nilai. Produktivitas dapat didefinisikan juga sebagai perbandingan antara totalitas 

pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tertentu. 

Produktivitas juga diartikan sebagai: 

1. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil.  

2. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan 

yang dinyatakan dalam satu-satuan (unit) umum.  

Dari definisi-definisi di atas secara umum produktivitas mengandung pengertian 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang 

digunakan, atau dapat diformulasikan sebagai berikut  

Produktivitas = 	
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 						

(2.1) 

Menurut Sumanth (1985) productivity merupakan kombinasi dari 

efektivitas dan efisiensi, dengan efektivitas yang berkaitan dengan performa dan 

efisiensi yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Di mana efektivitas 
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merupakan tingkat pencapaian suatu objek sedangkan efisiensi adalah bagaimana 

penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

2.1.2 Pengukuran Produktivitas 

Pengukuran produktivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar 

kemampuan proses yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk mengubah input 

yang digunakan menjadi output yang dihasilkan dengan memberikan nilai tambah. 

Dalam manajemen produktivitas, pengukuran seberapa baik fungsi sistem operasi 

dan indikator efisiensi serta daya saing dari sebuah perusahaan atau departemen. 

Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu 

berdasarkan waktu dan berdasarkan faktor yang terlibat. Berdasarkan waktu, 

produktivitas dapat diukur dapat diukur secara deret waktu (time series) untuk suatu 

unit perusahaan (perusahaan, departemen, atau lainnya) atau pada suatu waktu 

tertentu dengan membandingkan produktivitas suatu unit dengan standar.  

Berdasarkan faktor yang terlihat Sumanth (1985) mengelompokkan 

pengukuran produktivitas menjadi 3 yaitu: 

1. Partial Productivity 

Merupakan rasio dari output dengan salah satu jenis output saja. Misalnya 

produktivitas tenaga kerja (rasio output dengan input tenaga kerja). Formulasi 

partial productivity antara lain: 

𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 = 	
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛	𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 										
(2.2) 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 = 	
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙	𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 				
(2.3) 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 = 	
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 										
(2.4) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 = 	
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦	𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 										
(2.5) 

(Sumber: Sumanth,1985) 

2. Total factor productivity 

Merupakan rasio dari output bersih dengan jumlah input tenaga kerja dan 

modal. Output bersih memiliki pengertian yaitu selisih antara output total dengan 
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material dan jasa. Formulasi total factor productivity TFP dapat ditulis sebagai 

berikut: 

TFP = 	
𝑁𝑒𝑡	𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

	(𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙)𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 						
(2.6) 

(Sumber: Sumanth,1985) 

3. Total Productivity 

Merupakan rasio antara output total dengan jumlah semua input. Input yang 

dimaksud di sini adalah material, tenaga kerja, modal energi dan input lain-

lain. 

Secara garis besar produktivitas total dapat diformulasikan sebagai berikut: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 = 	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 						

(2.7) 

(Sumber: Sumanth,1985) 

2.2 Konsep Green Productivity 

Green Productivity (GP) adalah suatu strategi untuk meningkatkan 

produktivitas bisnis dan kinerja lingkungan pada saat yang bersamaan dalam 

pengembangan sosial ekonomi secara keseluruhan. Metode ini mengaplikasikan 

teknik, teknologi dan sistem manajemen untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

sesuai dengan lingkungan atau ramah lingkungan (Asian Productivity 

Organization, 2006). Konsep Green Productivity diambil dari penggabungan dua 

hal penting dalam strategi pembangunan, yaitu perbaikan produktivitas dan 

perlindungan lingkungan. Diharapkan dengan metode ini, peneliti dapat 

memberikan alternatif solusi perbaikan untuk peningkatan produktivitas dan 

kinerja lingkungan pada WTP (Water Treatment Plan) PT. ABC. 

Green Productivity juga dapat diartikan produktivitas ramah lingkungan 

yang merupakan bagian dari program peningkatan produktivitas yang ramah 

lingkungan dalam rangka menjawab isu global tentang pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Konsep Green Productivity diambil dari penggabungan 

dua hal penting dalam strategi pembangunan, yaitu: Perlindungan lingkungan dan 

Peningkatan Produktivitas.  
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(Sumber: APO,2001) 

Gambar 2.1 Hubungan produktivitas dengan lingkungan 

2.2.1 Konsep pengurangan Limbah (Waste Minimisation) 

Program waste minimization atau minimisasi limbah telah dimulai sejak 

tahun 1988 oleh US Environmental Protection Agency (US EPA). Meminimalisir 

limbah merupakan pendekatan pengelolaan limbah yang berfokus pada 

pengurangan jumlah dan toksisitas limbah berbahaya yang dihasilkan pada suatu 

proses. Minimasi limbah adalah upaya pengurangan limbah yang dibuang ke 

tempat pembuangan akhir dan termasuk pengurangan bahan baku serta daur ulang 

limbah (UNEP dan ISWA, 2002). Konsep minimasi limbah juga dapat dijelaskan 

sebagai kegiatan pencegahan dan pengurangan pada bahan untuk meningkatkan 

kualitas dari limbah akhir yang dihasilkan dari berbagai proses yang berlangsung 

sampai ketempat pembuangan akhir. 

Proses minimasi limbah dilakukan dengan jalan mengurangi jumlah bahan 

baku yang digunakan sehingga dapat mengurangi jumlah limbah yang akan 

terbentuk, mengurangi biaya operasi dan mengurangi jumlah limbah beracun yang 

dihasilkan. Minimasi limbah adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk 

melakukan produksi bersih pada suatu industri. Terdapat tiga metode umum 

minimisasi limbah yaitu: 

1. Pengurangan di Sumber (Source Reduction) 

Yaitu mengubah kegiatan dan proses untuk mengurangi atau menghilangkan 

dampak limbah bahan berbahaya. Beberapa sumber yang biasanya diperhatikan 

antara lain substitusi bahan kimia, modifikasi proses, dan peningkatan prosedur 

operasi. 
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2. Daur Ulang (Recycling) 

Yaitu ketika bahan limbah digunakan untuk tujuan lain, dirawat dan digunakan 

kembali dalam proses yang sama, atau direklamasi untuk proses lain. 

      3.   Pengolahan (Treatment) 

Yaitu mengolah limbah yang dihasilkan pada suatu proses sehingga limbah menjadi 

tidak berbahaya atau berkurang tingkat bahayanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:  Jurnal ITS,2016) 

Gambar 2.2 Hierarki manajemen limbah 

2.2.2 Pemanfaatan Limbah 

Tidak semua limbah merupakan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan 

kembali. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang 

banyak, salah satunya yaitu dengan menerapkan program 3R yaitu reduce, reuse, 

recycle. 

a. Reduce 

Reduce artinya mengurangi atau mereduksi sampah yang akan terbentuk, 

memakai barang-barang dengan efisien sehingga mengurangi jumlah sampah yang 

dibuang. 

b. Reuse 

Reuse artinya penggunaan kembali sampah-sampah yang masih dan dapat 

dimanfaatkan tanpa dilakukan pengolahan khusus. 
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c. Recycle 

Recycle artinya daur ulang atau penggunaan kembali limbah yang masih 

dapat dimanfaatkan, tetapi harus diberikan pengolahan tertentu sehingga hasil 

akhrinya menjadi barang yang berbeda dengan fungsi yang sama atau berbeda. 

2.2.3 Pengendalian Pencemaran Air 

Pencemaran air merupakan keadaan di mana adanya berbagai zat asing yang 

masuk ke dalam air dan itu bersifat merusak atau bahan tersebut lebih dikenal 

sebagai polutan. Sebuah benda dapat dikatakan sebagai polutan jika memiliki kadar 

yang sudah melampaui batas, dan berada di tempat serta waktu yang tidak tepat. 

jenis-jenis polutan ini dapat berupa debu, bahan kimia, paparan radiasi dan lainnya. 

polutan yang terdapat di dalam lingkungan tertentu ini mampu merusak lingkungan 

tersebut tergantung pada seberapa besar kadar polutan di dalamnya dan makhluk 

hidup yang dipengaruhinya. Semakin banyak jumlah polutan maka semakin rusak 

sebuah lingkungan yang terkena begitu pula sebaliknya. 

Di Indonesia sendiri, pengendalian pencemaran air telah dibuat undang-

undangnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Menurut Peraturan 

Pemerintah tersebut, pengendalian pencemaran air adalah kewenangan dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemda (Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota). Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 20 yang meliputi 

6 ayat yakni : 

1. Menetapkan daya tampung beban pencemaran 

Pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa penetapan daya tampung beban 

pencemaran ini dilakukan secara berkala, paling sedikit 5 tahun sekali. Kegunaan 

dari penetapan daya tampung beban pencemaran adalah untuk memberikan izin 

lokasi, untuk menetapkan rencana tata ruang, untuk memberikan izin membuang 

air limbah serta untuk menetapkan mutu air, sasaran dan program kerja 

pengendalian pencemaran air. 

2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar 

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota. Hasil dari identifikasi tersebut 

lalu  dilaporkan kepada Menteri secara berkala, minimal satu tahun sekali. Laporan 
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tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menetapkan kebijakan nasional 

pengendalian pencemaran air oleh menteri. 

3. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah 

Penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah diatur lebih lanjut 

pada bab Persyaratan Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah. Disebutkan 

bahwa setiap usaha atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah 

untuk aplikasi pada tanah harus memiliki izin tertulis dari Bupati/ Walikota. 

Perizinan tersebut diberikan atas dasar hasil kajian AMDAL (Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan). 

4. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air 

Pada pasal 37 disebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang membuang 

limbah ke air atau sumber air harus mencegah dan menanggulangi terjadinya 

pencemaran air. Pada Pasal 38 dijabarkan bahwa persyaratan untuk mendapatkan 

izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air harus mencantumkan beberapa 

hal yakni : 

a. Kewajiban mengelola limbah  

b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media 

lingkungan, 

c. Persyaratan cara pembuangan air limbah, 

d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan 

keadaan darurat, 

e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah, 

f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai 

dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran 

air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis 

mengenai dampak lingkungan, 

g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan, 

h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan 

batas kadar yang dipersyaratkan, 

i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil 

swapantau. 
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5. Memantau kualitas air pada sumber air 

Kualitas air pada sumber air dapat diketahui dari ciri- ciri fisis, kimiawi dan 

biologis air tersebut. Kualitas baik atau buruknya air dapat didasarkan pada data- 

data yang paling dasar, di antaranya yaitu suhu, tingkat keasaman, banyaknya 

oksigen di dalam air, warna air, mikro organisme yang terdapat dalam sumber air 

dan konduktivitas. Sumber air seharusnya bebas dari pencemaran air. Oleh karena 

itu pengendalian pencemaran air harus dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan 

yang telah dibuat. 

6. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air 

Selain pencemaran limbah pabrik, faktor lain yang menjadi penyebab turunnya 

mutu air adalah sampah anorganik, limbah rumah tangga, bencana alam (gunung 

meletus), aktivitas pertambangan penggunaan bahan peledak, tumpahan minyak, 

kebocoran pipa gas bawah tanah, limbah nuklir limbah pertanian dan limbah 

peternakan. 

2.3 Metodologi Green Productivity 

Green Productivity (GP) adalah suatu strategi untuk meningkatkan 

produktivitas bisnis dan kinerja lingkungan pada saat yang bersamaan dalam 

pengembangan sosial ekonomi secara keseluruhan. Metode ini mengaplikasikan 

teknik, teknologi dan sistem manajemen untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

sesuai dengan lingkungan atau ramah lingkungan (Asian Productivity 

Organization, 2006). Metodelogi green productivity merupakan prosedur dengan 

prinsip-prinsip kaizen dan siklus PDC (plan, do, check, act). Metodologi Green 

Productivity terdiri dari enam langkah, antara lain (APO, 2003):  

Langkah 1. Getting started  

Langkah awal dalam GP adalah mulai membentuk tim GP untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan GP . Kemudian tim ini melakukan pencarian 

informasi dengan melakukan walk through survey yaitu survei untuk 

menggabungkan informasi base-line dan mengidentifikasikan ruang lingkup 

permasalahan. Pada tahap ini harus sudah menentukan process flow diagram, initial 

layout, dan material balance. Kemudian tim GP harus mengetahui operasi-operasi 
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yang menghasilkan waste termasuk estimasi atau perkiraan mengenai waste yang 

dihasilkan dari tiap-tiap proses berbeda.  

Langkah 2. Planning  

Pada tahap planning, Pada tahap planning ini dibagi lagi menjadi dua 

langkah yaitu: mengidentifikasi problem dan penyebabnya dan menentukan tujuan 

dan target. Berdasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan, tim GP melakukan 

identifikasi permasalahan serta penyebabnya dengan menggunakan tool antara lain 

diagram sebab akibat dan brainstorming. Setelah mengidentifikasi permasalahan 

tersebut, maka perlu ditentukan tujuan dan target yang akan dicapai sebagai 

petunjuk tim GP untuk memilih alternatif solusi. 

Langkah 3. Generation and evaluation of GP option  

Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis dan memerlukan kreativitas 

tim untuk menemukan metode-metode yang dapat memecahkan permasalahan. 

Alternatif-alternatif tersebut kemudian dievaluasi untuk dipilih dengan 

menggunakan metode-metode pemilihan alternatif, misalnya dengan menggunakan 

analisa finansial. Langkah ini mencakup pengembangan alternatif solusi untuk 

mempertemukan tujuan serta target yang telah dirumuskan di langkah sebelumnya. 

Hal ini mencakup sudut pandang terhadap pencegahan polusi dan prosedur kontrol 

yang telah direncanakan. Opsi-opsi dimunculkan dan diprioritaskan berdasarkan 

Deret seragam netto dan analisa kelayakan teknis. Semua itu kemudian disintesis 

ke dalam rencana implementasi 

Langkah 4. Implementation of GP options  

Tahap keempat dari pelaksanaan GP adalah menyusun rencana 

implementasi yang melibatkan detail pelaksaan kegiatan, personil dan batasan 

waktu pelaksanaan. Jika perencanaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, 

maka tim GP melaksanakan solusi terpilih secara simultan. Untuk menjamin 

pelaksanaan itu, maka perlu dilakukan pelatihan untuk membangun pemahaman 

mengenai peran masing-masing personil dalam mengimplementasikan GP.  

Langkah 5. Monitoring and review  

Kinerja dari pelaksanaan solusi harus dimonitor agar dapat dibandingkan 

dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap awal sehingga pihak 
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manajemen bisa melakukan perbaikan jika ada yang tidak sesuai. Sedangkan review 

dilakukan untuk menentukan efektivitas pelaksanaan metodologi GP , yang 

meliputi manfaat dan penghematan yang diperoleh, kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi selama pelaksanaan dan identifikasi untuk perbaikan selanjutnya.  

Langkah 6. Sustaining GP 

Langkah akhir dari metodologi GP adalah membentuk sistem terstruktur 

untuk menjamin perbaikan produktivitas dan kinerja lingkungan secara terus- 

menerus dalam GP. Agar sistem tersebut berjalan dengan efektif maka diperlukan 

pembaharuan kebijakan, target, tujuan, dan prosedur saat diperlukan. Lalu lakukan 

identifikasi permasalahan baru untuk continous improvment. 

2.3.1 Process Flow Diagram 

Process Flow Diagram adalah diagram yang umum digunakan dalam teknik 

kimia dan proses untuk menunjukkan aliran umum dari proses dan peralatan pabrik. 

Process Flow Diagram juga menjelaskan tentang aktivitas yang berkelanjutan 

seperti pengumpulan informasi, analisis, operasi, dan membuat keputusan. Process 

Flow Diagram  berisi tentang diagram aliran produksi yang memuat input, process, 

limbah yang dihasilkan, dan alat yang digunakan.  

2.3.2 Kinerja Lingkungan 

 Kinerja lingkungan adalah hasil dapat diukur dari sistem manajemen 

lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian 

kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan 

target lingkungan (ISO 14004, dari ISO 14001 oleh Sturm, 1998). Kinerja 

lingkungan diterjemahkan sebagai kinerja yang berkenaan dengan lingkungan, 

terutama berkaitan dengan dampak lingkungan. 

Sebuah indikator lingkungan merupakan salah satu hal yang diperkirakan 

dapat merefleksikan berbagai dampak dari suatu aktivitas pada lingkungan serta 

usaha untuk mereduksinya (Tyteca, 1996). EPI merupakan tolok ukur kinerja / 

performa lingkungan suatu perusahaan. Sesuai dengan neraca massa, sistem 

perendaman cengkeh menghasilkan limbah cair dengan jumlah banyak. Maka dari 

itu, perlu dilakukan penentuan level bahaya limbah cair tersebut. Kemudian 

dilakukan pairwise comparison untuk membandingkan tingkat bahaya antara zat-
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zat kimia (parameter) yang terkandung dalam limbah cair tersebut hingga 

mendapatkan bobot masing-masing parameter yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan, yaitu Manajer Produksi. Setelah mendapatkan level bahaya dan bobot 

masing-masing parameter, dapat dilakukan perhitungan indeks Environmental 

Performance Indicator (EPI). Berikut merupakan karakteristik EPI : 

1. Relevansi  

Pada indikator EPI harus menyampaikan informasi yang merespon 

kebutuhan dari perusahaan dan para stakeholder. Kriteria relevansi 

menerapkan kesederhanaan dalam interpretasi dan pemahaman 

indikator. EPI harus mencerminkan hubungan antar perusahaan dengan 

lingkungan secara baik agar menjadi relevan. 

2. Akurasi analisis  

Indikator harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknisnya. 

Hal ini mengimplikasikan bahwa indikator ini harus objektif dan tidak 

ambigu untuk menjamin disatu sisi sebuah representasi logis dari situasi 

atau fenomena disisi lain kolerasi terhadap waktu dan tempat. 

3. Measurability 

Kriteria ini berhubungan dengan data yang merupakan dasar dari 

pembentukan sebuah indikator yang harus peka terhadap data, 

contohnya untuk beberapa variasi proses yang diobservasi indikator 

harus menunjukkan sebuah variasi dengan respon waktu dan daerah 

error ( margin error) yang dapat diterima. 

4. Compability 

Karakteristik ini merupakan tujuan penting dalam penerapan 

EPI, di mana harus mampu memenuhi satu atau beberapa fungsi di 

bawah ini: 

a. Memonitor perubahan performa satu unit (proses, pabrik, 

perusahaan, sektor, d.l.l ) setiap saat. 

b. Membandingkan beberapa pabrik dari beberapa perusahaan 

dalam satu sektor industri 

c. Membandingkan beberapa perusahaan dalam sektor industri. 



 

 16 

d. Membandingkan sektor sektor yang berbeda 

Indikator dapat dievaluasi pada : 

a. Fisik, dengan menghubungkan performansi terhadap jumlah material 

yang digunakan, aliran limbah, konsumsi energi, , kualitas udara, dan 

kualitas air. 

b. Keuangan, meliputi penilaian keuangan terhadap dampak fisik atau 

aktivitas proses dari entity 

Perhitungan Indeks EPI  = ∑ 𝑊𝑖	𝑃𝑖X
YZ[  (2.8) 

Wi     =  (standar-hasil analisa)/ standar (2.9) 

Nilai dari k adalah jumlah dari kriteria limbah yang diajukan. Wi adalah 

bobot dari masing-masing kriteria. Bobot ini didapat dari penyebaran kuesioner 

pada para ahli kimia lingkungan yang ada di perusahaan. Bobot yang dimaksud 

didasarkan pada parameter kesehatan manusia dan keseimbangan flora fauna yang 

ada di kuesioner. Parameter di atas diberi presentase yang sama karena apabila zat 

kimia sudah dinyatakan berbahaya bagi lingkungan maka akan sama berbahaya 

bagi kesehatan manusia. Ha ini dikarenakan manusia mengonsumsi yang berasal 

dari alam. Sedangkan nilai Pi merupakan nilai presentase penyimpangan antara 

standar PERDA KALTIM NO.2 TAHUN 2011 dengan hasil analisa perusahaan. 

Sedangkan Pi adalah penyimpangan dengan menggunakan rumus : 

 Pi= \]^_`^abc^\de	^_^ed\^
\]^_`^a	

  x 100 (2.10) 

2.3.3  Diagram Ishikawa 

 Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah 

permasalahan, dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai 

moncong kepala sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan 

pendekatan permasalahannya. Dikatakan Cause and Effect Diagram (sebab dan 

akibat) karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. 

Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab akibat 

dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) dan karakteristik 

kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu.   
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 Diagram tulang ikan merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi, 

mengeksplorasi dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab 

yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Menurut Scavarda (2004), “Konsep 

dasar dari fishbone diagram adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian 

kanan dari diagram atau ada bagian kepala dari kerangka tulang ikannya dan 

penyebab permasalahan digambarkan pada sirip dan durinya”. Kategori penyebab 

permasalahan yang sering digunakan sebagai permulaan awal yang meliputi 

materials (bahan baku), machines and equipment (mesin dan peralatan), manpower 

(sumber daya manusia), methods (metode), mother nature/environment 

(lingkungan) dan measurement (pengukuran).  

 
(Sumber: https://asq.org/quality-resources/fishbone) 

Gambar 2.3 Contoh Diagram Ishikawa 

2.3.4 Analisa Manfaat Biaya (Benefit Cost Analysis) 

  Analisis manfaat biaya adalah suatu pendekatan 

untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan penganalis membandingkan 

dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam 

bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang. Analisis manfaat-biaya dapat 

digunakan untuk merekomendasikan tindakan kebijakan, dalam arti diaplikasikan 

kedepannya, dan dapat juga digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja kebijakan.  Analisis biaya manfaat digunakan, terutama ketika masalah 

efisiensi menjadi sesuatu yang sangat relevan dan diperhitungkan, atau dengan 
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perkataan lain digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber - sumber 

ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien.  

 Analisa biaya manfaat secara tradisional melambangkan rasionalitas 

ekonomi karena kriteria sebagian besar ditentukan dengan penggunaan efisiensi 

ekonomi secara global. Suatu kebijakan dikatakan efisien jika manfaat bersih (yaitu 

total manfaat dikurangi total biaya) adalah lebih besar dari nol dan lebih tinggi dari 

manfaat bersih yang mungkin dihasilkan dari sejumlah alternatif penggunaan 

sumberdaya (investasi) lainnya di sektor swasta ataupun publik (opportunity cost). 

 Analisa biaya biasanya dilakukan dengan melihat rasio antara manfaat dari 

suatu proyek pada masyarakat umum terhadap ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Secara matematis hal ini bisa diformulasikan sebagai berikut: 

Benefit cost (B/C) = fghgiYj
	klmj

     2.11 

Di mana: 

Benefit : Total pendapatan atau keuntungan (P/A,i%,n) 

Cost : Investasi awal + biaya operasional dan perawatan (P/A,i%,n) 

(Sumber: Mauren,2004) 

 Analisa di atas dilakukan hanya jika ingin memutuskan apakah suatu 

alternatif proyek layak dilaksanakan atau tidak, berdasarkan rasio manfaat dengan 

biaya yang menjadi konsekuensinya. 

 


