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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Metode Penelitian 

Pada bab ini jelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Metodologi 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka penelitian yang sistematis 

sehingga dapat memberikan kesesuaian antara tujuan penelitian dengan karakteristik 

permasalahan yang ada, meminimasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi serta 

mendapati hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

 

3.2 Tahapan penelitian  

Langkah metodologi penelitian yang dilakukan pada PT.VALE Indonesia Tbk 

terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu, tahapan pendahuluan, tahapan identifikasi, 

tahapan pengukuran dan perumusan alternatif perbaikan, dan juga tahapan pemilihan 

dan analisis usulan perbaikan. Pada tahapan pendahuluan mencakup studi literatur dan 

studi lapangan. Lalu pada tahap identifikasi terdiri dari pengumpulan data dan 

pembuatan flowchart proses produksi. tahapan pengukuran dan perumusan alternatif 

perbaikan terdiri dari pengukuran produktivkitas dan pengukuran EPI (environmental 

performance indicator), merumuskan alternatif perbaikan, mengetahui tingkat 

produktivitas dan EPI tiap alternatif serta menghitung GPI GPI (Green Productivity 

Index) tiap alternatif perbaikan. Terakhir tahapan penentuan dan analisa usulan 

perbaikan terdiri dari pemilihan alternatif terbaik dengan analisis incremental, analisa 

sensitivitas, membandingkan GPI alternatif terpilih dengan GPI  perusahaan sekarang, 

apabila GPI alternatif lebih baik maka dilanjutkan ke analisis  usulan perbaikan dan 

yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.1 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 flowchart metode penelitian 
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3.2.1 Studi Lapangan 

Data dan informasi yang didapatkan dari proses walk through survey akan 

digunakan untuk mengindentifikasi permasalahan dan juga penyebabnya. Hal ini 

dilakukan ditahapan pendahuluan, dimana tools yang digunakan adalah brainstorming 

dan Operation Proscess Chart( OPC ). Selain itu data yang dikumpulkan pada tahap 

meliputi data input-output produksi, data keseimbangan material, dan juga data yang 

berkaitan dengan pengolahan limbah cair. 

 

3.2.2 Studi Literatur 

Pada langkah ini studi pustaka dilakukan untuk menggali informasi dan juga 

memperoleh teori-teori pendukung yang berkaitan dengan permasalahan peningkatan 

produktivitas dan kinerja lingkungan. Studi literature terkait penelitian ini berupa jurnal 

yang di punlikasikan oleh APO (Asian Productivity Organization) atau buku ‘Green 

Technology and Design for the Environment’ karangan Samir B. Billatos dan Nadia A. 

Basaly. 

 

3.2.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penulisan laporan ini dilakukan melalui pengamatan 

pada lantai produksi pengolahan nikel. Data penelitian dibagai menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder :  

a) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung ke sumbernya tanpa 

adanya perantara terkait input dan ouput perusahaan. Data terkait input adalah data 

biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja, 

biaya konsumsi energy, biaya pengolahan limbah, biaya perawatan, biaya air dan 
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listrik, biaya kantor, biaya asuransi, dan biaya depresiasi. Sedangkan data ouput 

adalah data produksi dan data harga jual produk. 

 

b) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data 

sekunder bisa berupa catatan atau laporan dari arsip perusahaan. Dan data tersebut 

berupa catatan tingkat bahaya limbah, proses pengolahan limbah pada periode 

sebelumnya, dan lain sebaginya. 

 

3.2.4 Identifikasi Aspek Produktivitas dan Kinerja Lingkungan 

Informasi yang didapatkan pada walk through survey, digunakan untuk 

mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan produktivitas dan dampak yang 

ditimbulkan oleh proses tersebut terhadap lingkungan dan penyebabnya. Dan 

menggambarkan hubungan antara permasalahan dengan penyebabnya jadi digunakan 

diagram sebab-akibat (cause effect diagram). Dapat diketahui melalui brainstorming 

dengan pihak-pihak yang mengerti  permasalahan dalam bagian produksi, sehingga 

dapat menghasilkan analisis dengan baik. 

 

3.2.5 Pengukuran Produktivitas 

Pada data input dan output produksi diperiode yang telah ditetapkan, maka 

dapat diukur produktivitas total dengan membagi output total dan input total. Output 

yaitu asil produksi, sedangkan input diperoleh dari biaya material yang dikeluarkan, 

biaya tenaga kerja, biaya penggunaan energi, biaya air, dan biaya pengolahan limbah. 

Persamaan yang digunakan untuk mengukur produktivitas adalah produktivitas total. 

Produktivitas total adalah rasio antara total output dan input. Persamaan tersebut dapat 

dilihat di 2.3.  

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 
o
i
 

𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 ∶ 𝑀𝑜𝑠𝑒𝑠 2012  
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Total output adalah pemasukan yang diperoleh dari penjualan produk, 

sedangkan total input adalah keseluruhan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya 

konsumsi energi, biaya perawatan, dan biaya pengendalian limbah. 

 

3.2.6 Mengukur Enviromental Performance Indicator 

Indikator kinerja lingkungan kuantitatif perusahaan tidak selalu sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, dalam hal ini konsumen kebijakan lingkungan adalah 

karyawan (internal), masyarakat, pelanggan, investor, dan Pemerintah (eksternal). 

Yang paling serius adalah daerah kebutuhan pelanggan tak terpenuhi, seperti emisi 

dari fasilitas pabrik dapat menciptakan resiko bagi fasilitas di sekitarnya, energi 

dan sumber daya mungkin tidak digunakan secara efisien, atau membolehkan 

pelanggaran yang terjadi. Dalam banyak kasus, perusahaan juga berfokus pada 

sesuatu yang salah, mengirimkan bentuk kinerja yang tidak menambah nilai pada 

pelanggan. Sering terjadi pengeluaran tambahan untuk membersihkan polusi yang 

seharusnya dapat dicegah di awal proses. Pengolahan limbah dan kontrol dapat 

masuk dalam kategori ini, tidak memberi nilai tambah pada pelanggan karena 

menangani masalah yang dapat dicegah. (Willig et.al., 1995). Untuk mencapai 

kondisi terpenuhinya kebutuhan pelanggan perlu dua elemen yaitu pengertian pada 

kebutuhan pelanggan, dan kemampuan membentuk kinerja lingkungan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan pelanggan diketahui lewat survai, 

kontak langsung, kontak pemasaran, dan lain-lain. Sedangkan kemampuan 

membentuk kinerja lingkungan yang sesuai kebutuhan, dicapai antara lain lewat 

model evaluasi kinerja lingkungan perusahaan. 

Indek Enviromental Performance Indicator (EPI) diperoleh dari mengalikan 

bobot yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau wawancara, 

penyimpangan antara standar BAPEDAL degan hasil analisa limbah perusahaan, 

untuk mengukur EPI, persamaan yang digunakan yaitu persamaan. 

Indeks EPI ∑ WiPi  
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Pada persamaan diatas terdapat beberapa indikator yang harus diidentifikasi 

adalah parameter EPI, bobot (Wi), standar Bapedal, penyimpanan (Pi), hasil analisa 

parameter limbah, dan perhitungan EPI itu sendiri. Bobot (Wi) didapatkan dengan 

melakukan pengumpulan data ke unit pengolahan limbah. Penyimpanan (Pi) 

didapatkan dari pengukuran antara standar Bapedal dengan hasil analisa. Indeks EPI 

didapatkan dari hasil perhitungan antara bobot (Wi) dikalikan dengan penyimpanan 

(Pi). 

 

3.2.7 Penentuan Alternatif-Alternatif Perbaikan  

Mengacu pada akar penyebab utama dari munculnya permasalahan lingkungan 

yaitu volume limbah cair dan padat yang cukup tinggi, maka pada tahap ini 

dikembangkan beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, 

bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya input ( energi, bahan baku, 

air, dan lain-lain) 

Tool yang digunakan ditahapan ini salah satunya adalah brainstorming agar 

bisa mengembangkan ide-ide perbaikan, Selain itu studi literature dan berkonsultasi 

dengan pihak yang lebih ahli dapat sangat membantu dalam memberikan alternatif 

solusi yang paling sesuai. Pada tahapan ini dilakukan estimasi kontribusi masing-

masing alternatif solusi pada produktivitas. Berikut ini skema tahapan dalam 

penyusunan alternatif solosinya.  

Gambar 3.2 Penyusunan Alternatif Solusi 

 

Setelah sumber masalah diketahui, maka selanjutanya harus dilakukan 

brainstorming dengan pihak yang berkompetan mencari solusi akhir dari permasalahan 

Sumber 
masalah 

Brainstorming solusi Perhitungan 
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lingkungan yang sedang dihadapi. Solusi harus dapat diestimasikan untuk mencapai 

tingkat produktivitas dan kinerja lingkungan yang lebih optimal. 

 

3.2.8 Pemilihan Alternatif Berdasarkan GPI (Green Productivity Index) Terbaik 

Pada tahapan yang ini dilakukan pemilihan alternatif berdasarkan indeks GPI 

(Green Productivity Index) terbaik sebagai alternatif solusi yang dipilih. Dengan 

demikian juga dapat diketahui perbandingan nilai indeks GPI awal dan indeks GPI 

terpilih sehingga diketahui peningkatan performa kinerja lingkungan sebelumnya dan 

juga sesudah alternatif diterapkan. Persamaan GPI dapat dilihat pada rumus yang 

menjelaskan GPI didapatkan dari rasio antara tingkat produktivitas dan dampak 

lingkungan. Jika 

 

3.2.9 Membandingkan GPI Alternatif Dan GPI Awal  

Pada tahapan ini, GPI alternatif terpilih yang sudah ditetapkan menggunakan 

analisis incremental akan dibandingkan dengan GPI kondisi awal perusahaan. Apabila 

GPI alternatif lebih besar dari GPI awal, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan 

alternatif terpilih sebagai ususlan perbaikan, jika tidak maka alternatif harus 

dirumuskan dari awal lagi. 

 

3.2.10 Menetapkan Usulan Perbaikan  

Pada tahap sebelumnya, telah dilakukan perbandingan antara GPI alternatif 

dengan GPI kondisi awal perusahaan, apabila GPI alternatif lebih besar rasionya dari 

pada GPI awal perusahaan maka penelitian dapat dilanjutkan dengan menetapkan 

alternatif terpilih sebagai usulan perbaikan, jika tidak maka alternatif harus dirumuskan 

kembali dari awal.  

3.2.11 Analisa dan Pembahasan 

Setelah melewati tahap pengolahan data, maka pada tahap ini dilakukan analisa 

terhadap hasil yang akan diperoleh pada tahapan sebelumnya, dimana tahap ini 

memberikan pembahasan atau analisis yang lebih mendalam terkait dengan hasil ouput 
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penelitian yaitu mengenai peningkatan produktivitas dan kinerja lingkungan 

menggunakan pendekatan Green Productivity. 

 

3.2.12 Kesimpulan dan Saran 

Di tahapan ini peneliti harus merangkum kesimpulan dari analisa dan 

pembahasan mengenai hasil yang telah diperoleh pada pemilihan alternatif. Dan 

kemudian dari kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran mengenai aspek mana 

saja yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 

 

   


