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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
Produktivitas merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan, Karena produktivitas 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 mengatahui produktivitas, maka akan diketahui seberapa efisien sumber-

sumber input yang telah dihemat. Keinginan meningkatakan produktivitas akan 

menimbulkan efek terhadap kinerja lingkungan, karena dalam proses produksi 

perusahaan akan menghasilkan limbah. Limbah adalah hasil akhir dari produksi yang 

tidak memiliki nilai ekonomis. perbaikan kinerja lingkungan yang lebih baik serta 

ekonomis. PT Vale Indonesia Tbk menjadi salah satu perusahaan produsen nikel 

terbesar di Indonesia. Sejak tahun 1968  PT. VALE Indonesia Tbk mengoperasikan 

pabrik open pit  dan pabrik pengolahan di Soroako, Sulawesi Selatan dan saat ini PT. 

VALE Indonesia Tbk menjadi produsen nikel terbesar di Indonesia dan menyumbang 

5% pasokan nikel dunia  

PT.Vale Indonesia Tbk menghadapi permintaan pasar akan produk nikel yang terus 

meningkat, yang akan menjadi permasalahan bagi PT.Vale Indonesia Tbk. Perusahaan 

ingin meningkatan volume produksi untuk berupaya meningkatan produktivitas, 

namun hal ini terhambat permasalahan lingkungan yang timbul setelahnya. Volume 

produksi pada PT.Vale Indonesia Tbk yang mencapai 900 ton/bulan, memberikan 

dampak lingkungan yang berupa limbah padat dan cair yang tidak sedikit dan semua 

limbah yang dihasikan juga mengandung zat kimia dalam limbah nikel tersebut dapat 

memberikan dampak bagi lingkungan (menyebabkan polusi) dimana beberapa zat 

kimia tersebut dapat menyebabkan iritasi, sesak napas, kejang, dan hilangnya 

kesadaran serta berakibat pada makhluk hidup. Oleh sebab itu, sangat penting bagi 
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perusahaan untuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam tiap proses produksi 

yang dilakukan perusahaan agar dapat menciptakan keserasian dengan lingkungan 

sekitarnya. Untuk itu dibutuhkan sebuah alternatif perbaikan, agar masalah lingkungan 

berupa estimasi limbah padat dan cair dapat diatasi. Sesuai dengan peraturan menteri 

lingkungan hidup Republik Indonesia Nomer 5 tahun 2014.  

Penelitan pada PT.Vale Indonesia Tbk bertujuan untuk menganalisa alternatif-

alternatif yang dapat diusulkan agar permasalahan lingkungan (limbah) yang 

disebabkan oleh meningkatnya produktivitas dapat dilakukan dengan menerapkan 

metode Green Productivity. Green Productivity adalah salah satu strategi  untuk 

meningkatkan produktivitas bisnis dan kinerja lingkungan pada saat yang bersamaan 

dalam pengembangan social ekonomi secara keseluruhan. Green productivity juga 

merupakan bagian dari program peningkatan ramah lingkungan dalam rangka 

menjawab isu global tentang pembangunan berkelanjutan (Asian Productivity 

Organization, 2003). Metode Green Productivity sudah banyak diterapkan dalam 

upaya untuk menselaraskan prduktivitas dengan kinerja lingkungan, berdasarkan 

penelitian Green Productivity dapat menurunkan perbandingan dampak lingkungan 

hingga 0.18. selain itu dengan diterapkannya pendekatan Green Productivity 

diharapkan menambah daya saing perusahaan baik di level nasional maupun 

multinasional. (Marimin, dkk :2013) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

meningkatkan produktivitas dan kinerja lingkungan dengan menggunakan green 

productivity (GP) pada PT Vale Indonesia Tbk” 

 

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. 
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2. Mengukur tingkat produktivitas dan kinerja lingkungan diperusahaan. 

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

serta metode yang telah ditentukan. 

4. Memberikan usulan perbaikan dengan memilih alternatif pilihan terbaik 

yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja lingkungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang didapatkan 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 kedepannya akan 

mengarah pada sustainable development yang berkelanjutan. 

 

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 dilaksanakan. 

2. Limbah yang diamati terbatas pada limbah cair dan padat yang dihasilkan 

perusahaan. 

3. Harga bahan baku, energy dan sebagainya berdasarkan pada harga/nilai standar 

saat penelitian dilaksanakan. 

4. Penelitian tentang green productivity (GP) hingga pemilihan alternatif solusi 

tanpa implementasi langsung dalam perusahaan. 
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