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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Disebuah kegiatan perindustrian kita akan selalu dituntut untuk 

meningkatkan produktivitas, baik dari segi peningkatan hasil produksi, 

kualitas dari produk yang dihasilkan dan juga efisiensi dari sumber daya yang 

digunakan. Produktivitas sendiri dapat diartikan sebagai perbandingan antara 

output dengan input. Yang mana output adalah sebuah produk yang diperoleh 

dari suatu proses produksi pada perusahaan. Input ialah sumber daya yang 

dipakai untuk melakukan kegiatan produksi. Peningkatan produktivitas harus 

juga disertai dengan peningkatan kinerja lingkungan. Jika tidak, maka 

kemajuan industri hanya akan menambah masalah yang akan dihadapi oleh 

generasi yang selanjutnya. Green productivity adalah metode yang mampu 

untuk meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kinerja lingkungan 

bagi perusahaan. 

Duta Tahu adalah sebuah pabrik pembuatan tahu yang terletak di kota 

Malang jawa timur. Aktivitas yang dilakukan perusahaan ini adalah untuk 

memproduksi tahu dan didisribusikan kepada konsumen di area kota Malang. 

Tetapi perusahaan ini masih memiliki kendala dalam pemanfaatan sumber 

secara efisien dan ramah lingkungan. Masih banyak zat sisa produksi yang 

dibuang begitu saja tanpa memperhatikan dampak buruk bagi lingkungan yang 

akan terjadi dikemudian hari. Pembuangan akan zat sisa produksi tersebut 

menimbulkan limbah dan bau yang tidak sedap bagi lingkungan disekitarnya. 

Hal tersebut terjadi karena selama ini pihak pabrik belum melakukan 

perhitungan produktivitas dan kinerja lingkungan pada perusahaan. Proses 

produksi yang baik seharusnya tidak hanya berfokus terhadap profit semata, 

melainkan juga harus memperhatikan tentang keamanan dan dampak 

lingkungan yang dihasilkan dari proses produksi. Perusahaan yang 

mengesampingkan kesejahteraan lingkungan secara terus menerus dalam 
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kegiatan ekonomi maka akan berdampak pada kerusakan ekosistem yang lebih 

luas. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti berniat melakukan 

penilitian untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di perusahaan dengan 

pendekatan green productivity untuk mengetahui tingkat produktivitas dan 

juga kinerja lingkungan yang selama ini berlangsung di perusahaan. Green 

productivity sendiri jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dapat di 

definisikan sebagai produktivitas yang ramah terhadap lingkungan sekitarnya, 

yang merupakan bagian dari program peningkatan produktivitas yang ramah 

lingkungan. Menurut Asian Productivity Organization (2001), Green 

productivity sendiri dapat diartikan suatu strategi untuk meningkatkan 

produktivitas perusahaan dan kinerja lingkungan secara bersamaan. Konsep 

green productivity sangat cocok untuk di aplikasikan disetiap perusahaan 

karena menyatukan usaha untuk meningkatkan produktivitas dan penanganan 

terhadap limbah sisa hasil produksi untuk mencapai pembangunan yang 

berkelanjutan. Menurut penelitian Jawahirur Lailatul Fitri dkk yang berjudul 

“peningkatan produktivitas dan linerja lingkungan menggunakan pendekatan 

green productivity pada proses produksi pupuk organik” terjadinya 

peningkatan produktivitas terkait dengan berkurangnya jumlah input 

pendukung karena adanya penghematan bahan baku. Serta berkurangnya 

jumlah emisi yang diperoleh dari proses produksi pupuk organik yang akan 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan lingkungan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

“Apakah penentuan alternatif solusi yang diperoleh dapat meningkatkan 

produktivitas dan kinerja lingkungan jika diterapkan oleh perusahaan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Memberikan usulan perbaikan tingkat produktivitas dan kinerja 

lingkungan dengan menggunakan metode Green Productivity. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Bagi Perusahaan: 

1. Perusahaan bisa mengetahui tingkat produktivitas dan kinerja 

lingkungan yang selama ini berlangsung di perusahaan. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi 

masalah tentang produktivitas dan kinerja lingkungan di perusahaan. 

Bagi Mahasiswa: 

1. Untuk dijadikan syarat kelulusan program sarjana. 

2. Untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan semasa perkuliahan. 

1.5 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, pembahasan masalah hanya difokuskan pada batasan 

dalam ruang lingkup tertentu, batasan yang digunakan adalah: 

1. Penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat produktivitas dan 

kinerja lingkungan di pabrik “X” kota Malang. 

2. Pengambilan data hanya dilakukan pada Desember 2017- November 

2018 


