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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsep green manufacturing adalah sistem dari manufaktur yang 

ramah lingkungan. Green manufacturing melibatkan transformasi operasi 

industri dalam tiga cara: menggunakan energi hijau atau ramah lingkugan 

(using green energy), mengembangkan dan menjual produk hijau atau ramah 

lingkungan (developing and selling green products), dan menggunakan proses 

hijau atau ramah lingkungan dalam operasi bisnisnya (employing green 

processes in business operations) (Green Manufacturing, 2011). Konsep 

green manufacturing menjadi sangat populer setelah dibahas pada penelitian 

yang dilakukan oleh OECD (The Organisation for Economic Co-operation 

and Development).  

Di jaman sekarang ini dengan banyaknya tuntutan dari pemerintah dan 

masyarakat untuk lebih lagi memperdulikan lingkungan dalam setiap aktivitas 

yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan dituntut dan harus lebih 

lagi memikirkan cara bagaimana untuk menjadi perusahaan yang lebih “hijau” 

atau ramah lingkungan. Dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pada UU 

Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009. Didalam peraturan itu 
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menunjukkan bahwa kita harus bertanggung jawab tidak hanya terhadap 

masyarakat saja, namun juga terhadap lingkungan yang ada pada sekitar kita. 

Peraturan tersebut tidak hanya mengarah pada suatu industri tertentu, 

melainkan pada semua industri yang ada di Indonesia. 

Perusahaan yang menerapkan green manufacturing merupakan 

perusahaan yang sudah memperhatikan lingkungan, dengan kata lain 

perusahaan tersebut akan berusaha untuk meminimalkan adanya limbah. 

Peminimalan limbah tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan kembali 

(reuse), pengurangan (reduce), dan mendaur ulang (recycle). Dengan 

melakukan peminimalan limbah, secara otomatis penghematan sudah 

dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan mendapatkan keuntungan lebih 

dari penghematan tersebut (Soedarmadji, Siswanto, Brawijaya, & Mesin, 

2015). 

OECD atau kepanjangannya The Organisation for Economic Co-

Operation and Development merupakan sebuah organisasi yang membahas 

mengenai green manufacturing. Menurut OECD ada 3 kategori tingkat green 

manufacturing, yaitu tingkat beginer, intermediate, atau advanced. Penentuan 

dari tingkat ini adalah berdasarkan dari 18 indikator yang dikemukakan oleh 

OECD (2011). 

Virgin Cake and Bakery Semarang merupakan sebuat perusahaan yang 

bergerak pada industri makanan. Virgin Cake and Bakery Semarang tentu 

harus turut serta memperhatikan lingkungan dalam segala kegiatan 
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operasinya. Selama ini belum pernah daidakan penelitian mengenai tingkat 

green manufacturing pada Virgin Cake and Bakery Semarang, sehingga tentu 

saja belum diketahui tingkat atau sejauh mana Virgin Cake and Bakery 

Semarang sudah melaksanakan perusahaan yang ramah lingkungan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan diberi judul 

“PERANCANGAN GREEN MANUFACTURING PADA VIRGIN CAKE 

AND BAKERY SEMARANG”. 

1.2 Perumusan Masalah 

a) Bagaimana tingkat green manufacturing pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang berdasarkan teori OECD? 

b) Bagaimana perancangan green manufacturing pada Virgin Cake and 

Bakery Semarang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui tingkat green manufacturing  pada Virgin Cake and 

Bakery Semarang berdasarkan teori OECD. 

b) Untuk mengetahui perancangan green manufacturing pada Virgin Cake 

and Bakery Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah, 

a) Bagi Virgin Cake & Bakery Semarang, diharapkan memberi masukan agar 

dapat meningkatkan kinerja green manufacturing pada Virgin Cake and 

Bakery Semarang. 



4 

 

 
 

b) Bagi pembaca, diharapkan memberi wawasan tambahan mengenai konsep 

dan penerapan green manufacturing. 

c) Bagi peneliti, diharapkan memberi wawasan mengenai konsep green 

manufacturing. 

d) Bagi industri makanan, diharapkan dapat membantu industri makanan 

dalam memperkenalkan konsep green manufacturing. 

e) Bagi pemerintah, diharapkan agar pemerintah dapat mengembangkan 

kebijakan dan peraturan yang ada agar lebih mengarah pada green 

manufacturing yang lebih memberikan keuntungan pada masyarakat, 

perusahaaan, dan pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


