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BAB IV 

HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Virgin Cake and Bakery Semarang merupakan perusahaan yang 

bergerak pada industri makanan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1999 dan 

berlokasi pada Jl. Parangkusumo Raya 17, Semarang. Dimana pada mulanya 

perusahaan ini hanya memproduksi bakery, cake dan tart. Dengan jumlah 

karyawan 20 orang.  

Pada tahun 2011 Virgin Cake and Bakery Semarang mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga Virgin Cake and Bakery Semarang 

mampu membuka cabang baru yang terletak di Ungaran, dengan jumlah 

karyawan yang lebih dari 500 orang. Tidak hanya itu, Virgin Cake and 

Bakery Semarang juga menambah variasi dalam produksinya, yaitu basahan, 

jajan pasar, puding, keringan, dan keperluan parcel.  
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4.2 Struktur Organisasi Virgin Cake and Bakery  Semarang 

 

 

Gambar 4.1 Logo Perusahaan Virgin Cake and Bakery Semarang 

Sumber: Data Sekunder 2017 

 

Virgin  Cake and Bakery Semarang merupakan perusahaan dengan 3 

unit kerja, yaitu bakery, cake, dan basahan. Semua unit perusahaan itu, 

dipimpin oleh General Manager, dibantu oleh para manajer yang para 

manajer yang membawahi beberapa divisi, divisi-divisi tersebut antara lain, 

divisi HRD dan GA, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi toko. 

Struktur organisasi secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Virgin Cake and Bakery Semarang 

Sumber: Data Sekunder 2017 
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4.3 Analisis Tingkat Green Manufacturing Pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang 

Tingkatan green pada Virgin Cake and Bakery Semarang belum 

diketahui, hal  ini disebabkan karena belum pernah dilakukannya pengukuran 

tingkatan green pada perusahaan ini. 

Tingkatan green akan diukur dengan mengacu pada teori yang 

dikemukakan oleh OECD. Pada teori ini terdapat 3 tingkatan green, yaitu 

tingkat beginner, intermediate, dan advance. Dimana untuk menentukan 

tingkatan green  menggunakan 18 indikator ; 3 indikator input, 8 indikator 

proses, dan 7 kategori output. 

Dari hasil wawancara dan observasi, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Intensitas bahan baku yang tidak dapat diperbaharui (input) 

a) Temuan dan Penilaian 

Adapun bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk 

pada Virgin Cake and Bakery Semarang adalah: 

1) Bahan makanan 

a. Tepung 

Tepung yang digunakan sebagai bahan baku berasal 

dari gandum, dan dapat diperbaharui dengan cara 

menanamnya kembali. Adapun tepung yang digunakan pada 

Virgin Cake and Bakery Semarang adalah tepung cakra 
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kembar, tepung cakra kembar emas, tepung segitiga biru, dan 

tepung kunci biru.    

Rata-rata penggunaan tepung pada Virgin Cake and 

Bakery  Semarang tiap bulan ±20.000 kg.  

b. Margarin 

Margarin yang digunakan sebagai bahan baku berasal 

dari minyak nabati. Dimana minyak nabati dapat diperoleh 

dari berbagai macam tumbuhan seperti kelapa sawit, jagung, 

zaitun, kedelai, dan bunga matahari. Sehingga margarin 

merupakan bahan baku yang dapat diperbaharui dengan 

menanam kembali tumbuhan diatas. 

Rata-rata penggunaan margarin pada Virgin Cake and 

Bakery Semarang tiap bulan ±5.000 kg. 

c. Susu 

Susu yang digunakan sebagai bahan baku produksi 

berasal dari hewan, sehingga susu tersebut dapat diperbaharui 

dengan memelihara hewan tersebut. 

Rata-rata penggunaan susu pada Virgin Cake and 

Bakery Semarang tiap bulan ±2.000 kg. 

d. Telur 

Telur yang digunakan sebagai bahan baku produksi 

berasal dari hewan, sehingga telur tesebut dapat diperbaharui 

dengan memelihara hewan tersebut.  
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Rata-rata penggunaan telur pada Virgin Cake and 

Bakery Semarang tiap bulan ±25.000 kg 

2) Plastik 

Plastik digunakan sebagai pembungkus dari produk yang 

dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang. Plastik sendiri 

merupakan bahan yang sulit untuk diperbaharui dan didaur ulang.  

Rata-rata penggunaan plastik pada Virgin Cake and Bakery  

Semarang tiap bulan ±250kg 

  

3) Gas Elpiji 

Gas elpiji digunakan sebagai bahan bakar untuk proses 

oven maupun menggoreng pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang. Gas elpiji sendiri berasal dari gas bumi yang sulit 

untuk diperbaharui, hal ini dikarenakan gas bumi berasal dari 

bahan bakar fosil yang dihasilkan dari makhluk hidup dan 

mikroorganisme yang hidup selama jutaan tahun dan terkubur di 

dalam perut bumi. Jadi bukan hanya 1-2 tahun saja, namun jutaan 

tahun untuk memperbaharui gas bumi tersebut. 

Rata-rata penggunaan gas elpiji pada Virgin Cake and 

Bakery Semarang tiap bulan ±250 tabung, dimana 1 tabung berisi 

50kg. Jadi total penggunaan gas tiap bulan ±12.500 kg. 
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Tabel 4.1 Data Pemakaian Bahan Baku Pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang per bulan 

NO BAHAN BAKU JUMLAH (kg) PERSENTASE (%) 

1. Tepung 20.000  30.89 

2. Margarin 5.000 7.72 

3. Susu 2.000 3.08 

4. Telur 25.000 38.61 

5. Plastik 250 0.39 

6. Gas Elpiji 12.500 19.31 

TOTAL 64.750 100 

                       Sumber: Data Sekunder 2017 

Pada penelitian ini ditemukan bahan baku yang tidak dapat 

diperbaharui pada Virgin Cake and Bakery Semarang adalah plastik 

sebanyak 250kg tiap bulan dan gas elpiji sebanyak 12.500kg tiap bulan, 

dengan total berat sebanyak 12.750kg.  

Virgin Cake and Bakery Semarang memproduksi ±30.000 pcs roti 

tiap bulannya. 

Cara untuk mengukur intensitas bahan baku yang tidak dapat 

diperbaharui adalah 

=
total berat bahan baku yang tidak dapat diperbaharui 

jumlah produk yang dihasilkan sekali produksi
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=
12.750

30.000
 

 = 0.425 
kg

produk⁄  

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa intensitas 

bahan baku yang tidak dapat diperbaharui rendah, ditunjukkan dengan 

presentase plastik dan gas elpiji yang rendah. 

b) Hasil Analisis 

Indikator intensitas bahan baku yang tidak dapat diperbaharui 

relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang. Maka dalam 

indikator ini Virgin Cake and Bakery Semarang sudah green. 

 

2. Intensitas penggunaan zat berbahaya (input) 

a) Temuan dan penilaian 

Virgin Cake and Bakery Semarang dalam proses produksi 

menghasilkan produk roti sudah memperoleh sertifikasi PIRT, nomor 

PIRT untuk produk yang dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery 

Semarang adalah 2063322010646-17 dan sertifikasi Halal. PIRT 

sendiri merupakan ijin tertulis dari pemerintah terhadap pribadi atau 

perusahaan untuk mengedarkan produk bahan olahan yang diproduksi 

oleh usaha kecil atau menengah yang memiliki tempat usaha dengan 

peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis. Sedangkan 

sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia 
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yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at 

Islam, dimana sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk 

mendapatkan ijin pencantuman label Halal pada kemasan produk dari 

instansi pemerintah yang berwenang. Dimana dalam sertifikasi 

tersebut terdapat banyak proses dan indikator yang harus dipenuhi, 

termasuk didalamnya terdapat bahan baku yang digunakan untuk 

membuat produk. Dengan diperolehnya kedua sertifikasi tersebut, 

maka dapat memberikan jawaban bahwa tidak adanya zat berbahaya 

yang terkandung didalam bahan baku maupun produk yang 

dihasilkan. Dikarenakan untuk memperoleh kedua sertifikasi tersebut 

melalui beberapa tahap yang rumit, dimana harus memberi keterangan 

mengenai bahan baku apa saja yang digunakan, kandungan apa saja 

yang terdapat pada bahan baku,  bagaimana proses yang dilakukan, 

dan kandungan apa saja yang terdapat pada produk jadi tersebut. PIRT 

dan Halal sendiri mempunyai masa berlaku yang dapat diperpanjang 

dengan melakukan beberapa tes ulang. Untuk PIRT sendiri 

mempunyai jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. Masa 

berlaku PIRT pada Virgin Cake and Bakery Semarang ini mempunyai 

jangka waktu hanya 3 tahun, hal ini dikarenakan produk yang 

dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang ini mempunyai 

daya tahan kurang dari 7 hari. Untuk makanan atau produk yang 

mempunyai daya tahan lebih dari 7 hari mempunyai masa berlaku 
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sertifikasi PIRT yaitu selama 5 tahun. Untuk sertifikasi Halal, 

mempunyai masa berlaku 2 tahun. 

Adapun untuk memperoleh ijin PIRT, syarat dan langkah yang 

harus dilakukan adalah: 

A. Syarat Perijinan PIRT 

1) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan 

2) Pas foto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar 

3) Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat 

4) Denah lokasi dan denah bangunan 

5) Surat keterangan puskesmas atau dokter, untuk pemeriksaan 

kesehatan dan sanitasi 

6) Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman 

kepada Dinas Kesehatan 

7) Data produk makanan atau minuman yang diproduksi 

8) Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang 

diproduksi 

9) Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang 

diproduksi 

10) Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh 

Dinas Kesehatan  

11) Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan 

SPP-IRT.  
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B. Cara Pengajuan Pengurusan PIRT (Pangan Industri Rumah 

Tangga) 

1) Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada 

kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Dinas Kesehatan akan mempelajari surat permohonan untuk 

disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan 

akan dilakukan pemeriksaan berkas, Persetujuan Kadinkes dan 

menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan 

yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.  

3) Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan 

dan diperiksa sarana produksinya, pemeriksaan sarana. 

4) Dinkes memberikan pertimbangan terhadap permohonan izin 

yang diajukan, menyusun konsep izin dan meneruskan kepada 

yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang 

berlaku, menanda-tangani konsep izin. 

5) Pemohon membayar retribusi Sertifikat PIRT. 

6) Total waktu pengurusan 3 bulan. 

Bisa dilihat pada syarat perijinan PIRT poin 7 perusahaan 

harus memberikan data apa saja yang diproduksi, lalu pada poin 8 

perusahaan harus memberikan sampel dari makanan yang diproduksi, 

dan pada poin 10 perusahaan harus menyertakan hasil uji 
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laboratorium. Dari ketiga poin diatas bisa dilihat bahwa proses 

permohonan PIRT sangat keertat dan melalui pengujian bahan baku 

dan makanan yang dihasilkan. Apabila semua sudah lolos uji (produk 

yang dihasilkan aman dikonsumsi), barulah perusahaan akan 

mendapatkan nomor PIRT. 

Adapun untuk memperoleh sertifikat halal, syarat dan langkah 

yang harus dilakukan adalah: 

A. Yang Harus Dilakukan Perusahaan Pemohon 

1) Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat 

Halal bagi produknya, harus mengisi Borang yang telah 

disediakan. Borang tersebut berisi informasi tentang data 

perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang 

digunakan 

2) Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya 

dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa 

kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus 

melengkapi sesuai dengan ketentuan. 

3) LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai 

jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan 

pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, 

perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang 

disertifikasi. 
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4) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila 

diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI. 

Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan 

kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah 

memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil 

audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk 

diputuskan status kehalalannya. 

5) Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI 

dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah 

ditentukan. 

6) Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit 

jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah 

ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen 

pemohon sertifikasi halal. 

7) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa 

MUI. 

8) Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 

penetapan fatwa. 

9) Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, 

produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI. 

B. Audit Produk Halal 
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1) Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk 

(Sistem Jaminan Halal). 

2) Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan 

asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau 

sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan 

penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen 

pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan. 

3) Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara 

keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, 

pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk 

restoran/catering/outlet. 

4) Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap 

bahan harus terpenuhi. 

5) Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu. 

C. Sistem Pengawasan Sertifikasi Halal 

1) Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal 

sepanjang berlakunya Sertifikat Halal 

2) Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal 

setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal. 

3) Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan 

wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI. 

Berdasarkan poin-poin diatas yang harus dilakukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal, perusahaan juga 
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harus melaporkan semua bahan yang digunakan, akan dilakukan 

pemeriksaan atau audit untuk melihat apakah semua yang 

dilaporkan perusahaan tersebut benar, dan juga apabila ada 

perbuahan ataupun penambahan bahan baku yang digunakan oleh 

perusahaan, perusahaan harus melaporkannya dan akan dilakukan 

pemeriksaan pula.  

Oleh sebab itu, pastilah semua bahan yang digunakan oleh 

Virgin Cake and Bakery Semarang, semuanya sudah lolos uji dan 

tidak ada kandungan zat berbahaya. Bahkan perusahaanpun tidak 

menggunakan bahan pengawet pada produk yang dihasilkan. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan produk yang dihasilkan hanya layak 

konsumsi 3 hari saja. 

Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya penggunaan zat 

berbahaya atau sama dengan nol (0). 

Virgin Cake and Bakery Semarang memproduksi ±30.000 pcs 

roti tiap bulannya. 

Cara untuk mengukur intensitas penggunaan zat berbahaya 

adalah  

=  
total berat zat berbahaya yang digunakan

jumlah produk yang dihasilkan sekali produksi
 

=  
0 kg

30.000 produk
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= 0 
kg

produk⁄  

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

intensitas penggunaan zat berbahaya tidak ada. 

b) Hasil analisis 

Indikator intensitas penggunaan zat berbahaya relevan dengan 

Virgin Cake and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini Virgin 

Cake and Bakery Semarang sudah green. 

3. Bahan daur ulang atau yang digunakan kembali (input) 

a) Temuan dan penilaian 

Input yang digunakan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang 

adalah  

1) Bahan makanan  

2) Plastik 

Plastik digunakan sebagai pembungkus dari produk yang 

dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang. Plastik sendiri 

merupakan bahan yang sulit untuk diperbaharui dan didaur ulang. 

Ada 2 jenis plastik yang digunakan oleh Virgin Cake and 

Bakery Semarang. Yang pertama adalah plastik OPP, plastik OPP 

ini digunakan untuk membungkus produk yang dihasilkan oleh 

Virgin Cake and Bakery Semarang. Plastik dengan jenis OPP ini 

merupakan plastik yang aman digunakan sebagai pembungkus 

produk makanan atau yang sering dikenal sebagai plastik food 

grade. Jenis plastik kedua yang digunakan oleh Virgin Cake and 
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Bakery Semarang adalah HD, plastik HD ini digunakan sebagai 

kantong plastik belanjaan. 

Kedua jenis plastik ini merupakan plastik yang tidak ramah 

lingkungan, dimana butuh waktu ratusan tahun untuk dapat 

terurai. 

3) Gas Elpiji 

Gas elpiji digunakan sebagai bahan bakar untuk proses 

oven maupun menggoreng pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang. Gas elpiji sendiri berasal dari gas bumi yang sulit 

untuk diperbaharui, hal ini dikarenakan gas bumi berasal dari 

bahan bakar fosil yang dihasilkan dari makhluk hidup dan 

mikroorganisme yang hidup selama jutaan tahun dan terkubur di 

dalam perut bumi. Jadi bukan hanya 1-2 tahun saja, namun jutaan 

tahun untuk memperbaharui gas bumi tersebut. 

Berdasarkan input yang digunakan oleh Virgin Cake and 

Bakery Semarang, tidak didapati adanya bahan baku yang bisa 

digunakan kembali. Seperti tepung, margarin, susu, telur, tentu saja 

tidak akan ada sisa, hal ini dikarenakan Virgin  Cake and Bakery 

Semarang membuat produk tersebut secara terukur, semuanya sesuai 

dengan ukuran atau komposisi yang seharusnya, sehingga tidak ada 

bahan makanan yang akan terbuang. Dengan membuat semuanya 

sesuai dengan ukuran, maka tidak akan diperoleh adanya sisa, dengan 

tidak adanya sisa, maka bahan baku makanan tersebut tidak dapat 
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digunakan kembali. Pula untuk menjaga kualitas dari produk yang 

dihasilkan, yaitu produk roti, Virgin Cake and Bakery Semarang 

selalu menggunakan bahan baku yang masih fresh atau baru dan 

bukan bahan daur ulang atau yang digunakan kembali.  Lalu untuk 

input berupa plastik, tidak didapati bahwa plastik itu digunakan 

kembali dan begitupun dengan input gas elpiji. 

Sehingga tidak dapat ditemukan bahan baku yang berasal dari 

bahan daur ulang atau yang digunakan kembali. Sehingga tidak 

ditemukannya atau digunakannya bahan yang berasal dari proses daur 

ulang atau yang digunakan kembali. 

Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya bahan baku yang 

didaur ulang maupun digunakan kembali atau sama dengan nol (0). 

Total bahan baku yang digunakan oleh Virgin Cake and 

Bakery Semarang adalah 64.750kg tiap bulannya. 

Cara untuk mengukur bahan daur ulang / yang digunakan 

kembali adalah 

=  
total  bahan baku daur ulang + total bahan baku digunakan kembali

total bahan baku yang digunakan
 𝑥 100% 

=  
0 + 0

64.750
 𝑥 100% 

= 0% 
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Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada bahan yang berasal dari proses daur ulang atau yang digunakan 

kembali. 

b) Hasil analisis 

Indikator bahan daur ulang atau yang digunakan kembali tidak 

relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang. Maka dalam 

indikator ini Virgin Cake and Bakery Semarang belum green. 

 

4. Intensitas penggunaan air (proses) 

a) Temuan dan penilaian 

Pada Virgin Cake and Bakery Semarang, air digunakan dalam 

proses mencuci bahan baku (telur), proses membuat adonan roti, 

mencuci alat dan peralatan produksi, kegiatan sehari-hari karyawan 

(MCK).  

Air yang digunakan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang 

untuk proses membaut adonan roti, dengan air yang digunakan untuk 

proses mencuci bahan baku, menuci alat dan peralatan produksi, 

maupun kegiatan sehari-hari karyawan sumbernya berbeda. Untuk air 

yang digunakan dalam proses membuat adonan roti, menggunakan air 

jerigen dengan merek Jawa Tirta, jumlah jerigen yang dibutuhkan 

dalam satu bulan ±300 jerigen. Sedangkan air yang digunakan untuk 

proses mencuci bahan baku, mencuci alat dan peralatan produksi, 

maupun kegiatan sehari-hari karyawan berasal dari sumur, yang 
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jumlah penggunaanya tidak dapat dihitung karena sangat banyak, 

lagipula air yang berasal dari sumur akan keluar dengan sendirinya. 

Sehingga penggunaan air pada Virgin Cake and Bakery Semarang 

sendiri tidak dapat dibatasi. Yang juga menjadi faktor utama tingginya 

intensitas penggunaan air pada Virgin Cake and Bakery Semarang 

adalah tidak adanya pengolahan air bekas pakai yang dimana apabila 

terdapat pengolahan tersebut dapat digunakan untuk proses produksi 

selanjutnya, sehingga selalu menggunakan air yang baru dimana hal 

itu tentu saja membuat pengeluaran air sangatlah tinggi.  

Pada penelitian ini diketahui bahwa Virgin Cake and Bakery 

Semarang menggunakan ±300 jerigen air untuk digunakan saat proses 

membuat adonan roti. Dimana dalam 1 jerigen air berisi 20 liter, jadi 

kalau di total air yang digunakan untuk membuat adonan roti 

sebanyak 6.000 ltr 

Virgin Cake and Bakery Semarang memproduksi ±30.000 pcs 

roti tiap bulannya. 

Cara untuk mengukur internsitas penggunaan air adalah 

=  
total asupan air (m3)

jumlah produk yang dihasilkan sekali produksi
 

=  
6.000 ltr

30.000 produk
 

= 0.2 ltr
produk⁄  
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Perhitungan diatas adalah intensitas penggunaan air untuk 

proses membuat adonan roti, karena dalam proses itu menggunakan 

air jerigen, sehingga dapat dihitung penggunaannya tiap bulan, namun 

untuk penggunaan air dalam mencuci bahan baku, mencuci alat dan 

peralatan produksi, dan kegiatan sehari-hari karyawan menggunakan 

air sumur yang tidak dapat dihitung dan dibatasi jumlah 

pemakaiannya. 

Berdasarkan temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

intensitas penggunaan air pada Virgin Cake and Bakery Semarang ini 

masih tinggi karena penggunaan air yang selalu baru dan tidak dapat 

dibatasi jumlah pemakaiannya. 

 

b) Hasil analisis 

Indikator intensitas penggunaan air tidak relevan dengan Virgin  

Cake and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini, Virgin Cake 

and Bakery Semarang belum green. 

5. Intensitas penggunaan energi (proses) 

a) Temuan dan penilaian 

Pada Virgin Cake and Bakery Semarang, penggunaan energi 

ditunjukkan dengan: 
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1) Penggunaan energi listrik 

Energi listrik digunakan dalam penggunaan lampu, 

penggunaan barang elektronik dalam kegiatan produksi (mixer), 

penggunaan kipas angin, dan penggunaan AC. 

Dalam proses produksi yang dilakukan oleh Virgin Cake 

and Bakery Semarang belum menggunakan lampu hemat energi 

dan masih menggunakan lampu neon biasa, sehingga penghematan 

energi pada penggunaan lampu belum dilakukan. Dan penggunaan 

energi listrik buatan sendiri seperti panel surya belum ada pada 

Virgin Cake and Bakery Semarang dan masih menggunakan listrik 

yang berasal dari PLN. 

Rata-rata penggunaan listrik pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang tiap bulan ± 900-1000 KwH. 

2) Penggunaan energi gas 

Energi gas digunakan dalam proses oven dan proses 

penggorengan roti dan kue pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang. 

Kegiatan oven dan proses penggorengan roti yang 

dilakukan belum menggunakan energi gas buatan sendiri, 

sedangkan masih menggunakan gas elpiji. 

Rata-rata penggunaan gas elpiji pada Virgin Cake and 

Bakery Semarang tiap bulan ± 250 tabung, dimana 1 tabung berisi 

50 kg. 
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Pada penelitian ini diketahui bahwa pengunaan energi listrik 

pada Virgin Cake and Bakery Semarang tiap bulan adalah ±900-1000 

KwH dan penggunaan energi gas tiap bulan adalah ±250 tabung, 

dimana 1 tabung berisi 50kg, atau setara dengan 12.500kg 

Virgin Cake and Bakery Semarang memproduksi ±30.000 pcs 

roti tiap bulannya.   

Cara untuk mengukur intensitas penggunaan energi listrik 

adalah 

=  
energi yang dibutuhkan dalam produksi

jumlah produk yang dihasilkan sekali produksi
 

=  
1000 KwH

30.000 produk
 

= 0.03 KwH
produk⁄  

Cara untuk mengukur intensitas penggunaan energi gas adalah 

=  
energi yang dibutuhkan dalam produksi

jumlah produk yang dihasilkan sekali produksi
 

=  
12.500 kg

30.000 produk
 

= 0.416 
kg

produk⁄  

Berdasarkan temuan di atas, maka didapati bahwa intensitas 

penggunaan energi pada Virgin Cake and Bakery Semarang tinggi 
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karena penggunaan energi tidak dapat dibatasi, hal ini juga 

dikarenakan semua energi yang digunakan berasal dari PLN dan gas 

elpiji. Tidak dijumpai adanya penghematan energi yang dilakukan, 

misalnya menggunakan lampu LED saat produksi. 

b) Hasil analisis 

Indikator intensitas penggunaan energi tidak relevan pada 

Virgin Cake and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini, Virgin 

Cake and Bakery Semarang belum green. 

6. Energi yang dapat diperbaharui (proses) 

a) Temuan dan penilaian 

Pada Virgin Cake and Bakery Semarang belum menggunakan 

energi yang dapat diperbaharui, seperti energi matahari, energi angin, 

energi air, maupun biogas. Dimana Virgin Cake and Bakery Semarang 

ini masih menggunakan listrik yang berasal dari PLN dan gas elpiji 

dalam kegiatan produksinya sehari-hari. 

Pada penelitian ini diketahui bahwa pengunaan energi listrik 

pada Virgin Cake and Bakery Semarang tiap bulan adalah ±900-1000 

KwH dan penggunaan energi gas tiap bulan adalah ±250 tabung, 

dimana 1 tabung berisi 50kg, atau setara dengan 12.500kg 

Cara untuk mengukur energi yang dapat diperbaharui adalah 

=  
energi yang dapat diperbaharui yang digunakan

total energi yang digunakan
 𝑥 100% 

=  
0

12.500 kg
 𝑥 100% 
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= 0% 

Berdasarkan temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada energi yang dapat diperbaharui pada Virgin Cake and 

Bakery Semarang. 

b) Hasil analisis 

Indikator ini tidak relevan dengan Virgin Cake and Bakery 

Semarang. Maka dalam indikator ini, Virgin Cake and Bakery 

Semarang belum green. 

7. Intensitas gas rumah kaca (proses) 

a) Temuan dan penilaian 

Ada 6 gas yang digolongkan sebagai gas rumah kaca (GRK) 

menurut konvensi PBB mengenai perubahan iklim (UNFCCC), 

diantaranya: karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (N2O), metana 

(CH4), sulfurheksaflorida (SF6), perflorokarbon (PFCs), dan 

hidroflorokarbon (HFCs). 

Pada Virgin Cake and Bakery Semarang yang merupakan 

perusahaan pembuat roti, ada satu proses didalam pembuatan roti 

yaitu proses pengembangan roti. Dimana pada tahap itu adonan 

didiamkan untuk mengembang. Pada proses pengembangan roti 

tersebut yang disebabkan oleh ragi menghasilkan gas karbon dioksida 

(CO2). Namun, gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses 

pengembangan roti tersebut tidak dikategorikan sebagai gas rumah 

kaca, karena sumber utama gas karbon dioksida (CO2) yang dapat 
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menyebabkan gas rumah kaca adalah dari pembakaran bahan bakar 

fosil dan pembabatan hutan. Untuk proses oven roti sendiri 

menghasilkan gas, namun gas yang dihasilkan tidak digolongkan 

sebagai gas rumah kaca, karena karbon dioksida (CO2) dihasilkan dari 

pembakaran bahan bakan fossil dan biomas, nitrogen oksida (N2O) 

dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fossil dan pembabatan hutan, 

metana (CH4) dihasilkan dari pertanaman padi, peternakan, dan tanam 

produksi bahan bakar fosil, sulfurheksaflorida (SF6) dihasilkan dari 

proses industri, perflorokarbon (PFCs) dihasilkan dari proses 

produksi, dan hidroflorokarbon (HFCs) dihasilkan dari proses 

produksi. Sehingga, tidak ada gas rumah kaca yang dihasilkan dari 

kegiatan produksi tersebut. 

Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya unsur gas rumah 

kaca selama proses produksi. 

Virgin Cake and Bakery Semarang memproduksi ±30.000 pcs 

roti tiap bulannya. 

Cara mengukur intensitas gas rumah kaca adalah 

=  

GRK yang dihasilkan dari konsumsi energi selama produksi
+

GRK yang dihasilkan selama proses
produksi

 
jumlah produk yang dihasilkan sekali produksi

 

=  
0 + 0

30.000 produk
 

= 0
gas

produk⁄  
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Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

intensitas gas rumah kaca pada Virgin Cake and Bakery Semarang 

tidak ada. 

b) Hasil analisis 

Indikator intensitas gas rumah kaca relevan dengan Virgin 

Cake and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini, Virgin Cake 

and Bakery Semarang sudah green. 

8. Intensitas limbah (proses) 

a) Temuan dan penilaian 

Pada Virgin Cake and Bakery Semarang, ada dua limbah yang 

dihasilkan, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat 

dihasilkan dari bahan baku, seperti cangkang telur maupun kemasan 

bahan baku yang digunakan, seperi karung tepung, tempat susu, 

tempat margarine, dan plastik pembungkus. Sedangkan limbah cair 

dihasilkan dari air bekas pencucian bahan baku, air bekas pencucian 

alat dan peralatan produksi, dan MCK karyawan. Dengan mempunyai 

volume produksi yang besar, maka limbah yang dihasilkanpun 

sangatlah banyak. 

Untuk limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan 

selama proses produksi, tidak ada proses daur ulang yang dilakukan 

oleh pihak Virgin Cake and Bakery Semarang untuk limbah tersebut 

diproses atau didaur ulang kemabli untuk menjadi input baru. Untuk 

limbah padat bahan makanan yang dihasilkan akan dimasukkan dalam 
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plastik sampah berukuran besar, lalu ditutup rapat, setelah itu setiap 

harinya akan ada truk sampah yang mengambil, untuk limbah padat 

berupa kardus, karung tepung, dan plastik akan dikumpulkan dalam 

suatu ruangan tertentu dan apabila sudah penuh akan dijual, namun 

periode penjualan limbah padat tersebut tidak tetap, kadang lebih dari 

sebulan, kadang kurang dari sebulan dan jumlah limbah padatpun 

tidak pernah dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk limbah cair, akan 

ada saluran pembuangan akhir yang ditampung di dalam bak IPAL 

(Instalasi Pengelolaan Air Limbah), namun hasil air dari IPAL 

tersebut tidak digunakan untuk menjadi input air pada Virgin Cake 

and Bakery Semarang, namun hanya digunakan sebagai alat untuk 

mengelola limbah air, agar air yang nantinya akan dibuang pada 

selokan tidak mengandung sisa bahan makanan dan tidak 

menimbulkan bau busuk atas limbah tersebut. 

Dari limbah-limbah yang dihasilkan tidak ditemukannya proses 

daur ulang atau proses digunakannya kembali limbah yang dihasilkan 

untuk menjadi input baru dan juga proses mendaur ulang limbah yang 

dihasilkan untuk menjadi sumber energi bagi Virgin Cake and Bakery 

Semarang. 

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

intensitas limbah pada Virgin Cake and Bakery Semarang sangat 

tinggi. Hal ini dapat dilihat pula pada jumlah produksi roti yang 
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dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang ±30.000 unit per 

bulan, pastilah limbah yang dihasilkan akan sangat tinggi. 

b) Hasil analisis 

Indikator intensitas limbah tidak relevan dengan Virgin Cake 

and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini Virgin Cake and 

Bakery Semarang belum green. 

9. Intensitas pencemaran udara (proses) 

a) Temuan dan penilaian 

Pencemaran udara dapat ditimbulkan dari berbagai hal, seperti 

udara yang dihasilkan dari proses produksi dan tumpukan limbah yang 

dihasilkan. 

Pada Virgin Cake and Bakery Semarang, tidak ada pencemaran 

udara yang dihasilkan selama proses produksi. Udara yang dihasilkan 

dari proses produksi justru berbau harum roti. Hal ini diperkuat 

dengan tidak adanya keluhan yang diperoleh Virgin  Cake and Bakery 

Semarang dari warga sekitar selama ini. Dan untuk limbah yang 

dihasilkan tentu saja berpotensi untuk menimbulkan pencemaran 

udara mengingat bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku 

makanan yang lebih berpotensi menimbulkan bau busuk. Namun, 

pada Virgin Cake and Bakery Semarang, mempunyai tempat 

penampungan limbah yang tertutup rapat dan ada truk pembuangan 

sampah yang akan datang setiap hari untuk mengambil limbah 

tersebut, sehingga tidak ada pencemaran udara yang dihasilkan, juga 
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warga sekitar tidak pernah mengeluh mengenai pencemaran udara 

selama ini. 

Karena Virgin Cake and Bakery Semarang tidak memiliki alat 

untuk mengukur pencemaranudara, maka tidak dapat diketahui berat 

produk yang dilepaskan di udara. Namun, selama melakukan 

penelitian, tidak didapati adanya pencemaran udara. Tidak ada bau 

menyengat maupun bau busuk yang ada di sekitar Virgin Cake and 

Bakery Semarang. 

Virgin Cake and Bakery Semarang memproduksi ±30.000 pcs 

roti tiap bulannya. 

Cara untuk mengukur intensitas pencemaran udara adalah 

=  
berat produk yang dilepaskan di udara (kg)

jumlah produk yang dihasilkan sekali produksi
 

=  
0 kg

30.000 produk
 

= 0
kg

produk⁄  

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

intensitas pencemaran udara sangat rendah dan hampir tidak ada. 

b) Hasil analisis 

Indikator intensitas pencemaran udara relevan dengan Virgin 

Cake and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini Virgin Cake 

and Bakery Semarang sudah green. 

 

10. Intensitas pencemaran air (proses) 
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a) Temuan dan penilaian 

Pada Virgin Cake and Bakery Semarang limbah cair dihasilkan 

dari air bekas pencucian bahan baku, air bekas pencucian alat dan 

peralatan produksi, dan MCK karyawan. Semua limbah cair yang 

dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang ini tidak dibuang 

begitu saja, namun ada bak yang menampung semua limbah cair yang 

digunakan. Setelah itu dilakukan penyaringan limbah cair tersebut, 

sampai dengan tahap akhir, air yang dihasilkan dari proses 

penyaringan itu digunakan untuk kolam ikan yang terdapat pada 

Virgin Cake and Bakery Semarang. Ikan tersebut yang menjadi 

indikator pencemaran air pada Virgin Cake and Bakery Semarang. 

Apabila ikan itu hidup dan sehat, maka tidak didapati adanya 

pencemaran air. Dan selama ini belum pernah didapati oleh Virgin 

Cake and Bakery Semarang adaanya pencemaran air yang ditandai 

dengan matinya ikan tersebut. Apabila air pada bak penampungan 

sudah tidak dapat menampung, maka air yang terdapat pada tahap 

akhir akan disalurkan ke selokan.  

Pada Virgin Cake and Bakery tidak ada produk yang langsung 

dilepaskan pada air, hal ini dikarenakan Virgin Cake and Bakery 

Semarang mempunyai tempat penampungan limbah air dan IPAL 

(Instalasi Pengolahan Air Limbah), sebelum akhirnya akan dilepaskan 

ke selokan. 
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Virgin Cake and Bakery Semarang memproduksi ±30.000 pcs 

roti tiap bulannya. 

Cara untuk mengukur intensitas pencemaran air adalah  

=  
berat produk yang dilepaskan di air (kg)

jumlah produk yang dihasilkan sekali produksi
 

=  
0 kg

30.000 produk
 

= 0
kg

produk⁄  

Berdasarkan temuan di atas, menunjukkan bahwa intensitas 

pencemaran air pada Virgin Cake and Bakery Semarang sangat rendah 

dan hampir tidak ada. 

b) Hasil analisis 

Indikator intensitas pencemaran air relevan dengan Virgin 

Cake and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini Virgin Cake 

and Bakery Semarang sudah green. 

11. Proporsi lahan alami yang digunakan (proses) 

a) Temuan dan penilaian 

Pada Virgin Cake and Bakery Semarang, tidak terdapat lahan 

kosong dan tidak ada penghijauan yang dijumpai. 

Cara untuk mengukur proporsi lahan alami yang digunakan 

adalah  

=  
lahan alami yang ada

total lahan yang ada
 𝑥 100% 

=  
0

500m²
 𝑥 100% 
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= 0% 

Berdasarkan temuan di atas, menunjukkan bahwa tidak terdapat 

proporsi bahan alami yang digunakan. 

 

b) Hasil analisis 

Indikator proporsi lahan alami yang digunakan tidak relevan 

dengan Virgin Cake and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini 

Virgin Cake and Bakery Semarang belum green. 

12. Produk berisi bahan daur ulang atau yang dapat digunakan kembali 

(produk) 

a) Temuan dan penilaian 

Produk yang dihasilkan dari Virgin Cake and Bakery Semarang 

adalah produk makanan, sehingga bahan atau produk yang dihasilkan 

tidak mengandung bahan hasil daur ulang atau yang dapat digunakan 

kembali, melainkan bahan yang digunakan haruslah yang masih fresh 

atau segar, sehingga produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang 

baik. 

Untuk plastik pembungkus roti dan plastik belanjaan sendiri 

tidak berasal dari plastik hasil daur ulang, hal ini dikarenakan jenis 

plastik yang digunakan yaitu jenis OPP dan HD yang sulit untuk 

didaur ulang. 

Cara untuk mengukur produk berisi bahan daur ulang atau 

yang digunakan kembali adalah 
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=  

(berat produk ×proporsi bahan daur ulang )

×unit produk) + 
(berat produk ×proporsi bahan 

digunakan kembali ×unit produk)

berat produk ×unit produk 
 𝑥 100 % 

=  
0

60gr ×30.000 
 𝑥 100 % 

= 0% 

Berdasarkan temuan di atas tidak ada produk yang berisi bahan 

daur ulang atau yang digunakan kembali. 

 

b) Hasil analisis 

Indikator produk berisi bahan daur ulang atau yang dapat 

digunakan kembali tidak relevan dengan Virgin Cake and Bakery 

Semarang. Maka dalam indikator ini Virgin Cake and Bakery 

Semarang belum green. 

 

13. Produk yang dapat didaur ulang (produk) 

a) Temuan dan penilaian 

Produk yang dihasilkan dari Virgin Cake and Bakery Semarang 

adalah produk makanan, dimana sangat cepat busuk. Untuk roti basah 

misalnya, hanya layak konsumsi 3 hari. Untuk produk yang cepat 

busuk tersebut tidak dapat didaur ulang untuk dijadikan suatu produk 

baru lagi. Karena kualitasnya sudah jelek dan tidak layak konsumsi. 

Untuk kemasan plastik yang digunakan yaitu jenis OPP dan HD 

merupakan jenis plastik yang sangat sulit untuk didaur ulang, dimana 
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membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menguraikannya. Sehingga 

tidak ditemukan adanya produk yang dapat didaur ulang. 

Cara untuk mengukur produk yang dapat didaur ulang adalah 

=  
( berat unit produk ×bahan daur ulang ×unit produksi

berat unit produk ×unit yang diproduksi
 𝑥 100% 

=  
0

60gr ×30.000
 𝑥 100% 

= 0% 

Berdasarkan temuan di atas, tidak ada produk yang dapat 

didaur ulang. 

b) Hasil analisis 

Indikator produk yang dapat didaur ulang tidak relevan dengan 

Virgin Cake and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini Virgin 

Cake and Bakery Semarang belum green. 

 

14. Material atau bahan yang dapat diperbaharui (produk) 

a) Temuan dan penilaian 

Produk roti yang dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery 

Semarang ini berasal dari bahan-bahan yang alami. Sehingga bahan-

bahan tersebut merupakan bahan yang dapat diperbaharui. 

 

Berdasarkan temuan di atas, material atau bahan yang 

digunakan adalah yang dapat diperbaharui. 

b) Hasil analisis 
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Indikator material atau bahan yang dapat diperbaharui relevan 

dengan Virgin Cake and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini 

Virgin Cake and Bakery Semarang sudah green. 

15. Intensitas material atau bahan yang tidak dapat diperbaharui (produk) 

a) Temuan dan penilaian 

Material atau bahan yang digunakan pada Virgin Cake and 

Bakery Semarang sebagian besar merupakan bahan makanan dimana 

merupakan bahan alami yang dapat diperbaharui. 

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulan bahwa 

intensitas material atau bahan yang tidak dapat diperbaharui sangat 

rendah. 

b) Hasil analisis 

Indikator intensitas material atau bahan yang tidak dapat 

diperbaharui relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang. 

Maka dalam indikator ini Virgin Cake and Bakery Semarang sudah 

green. 

16. Zat berbahaya yang terkandung di dalam produk (produk) 

a) Temuan dan penilaian 

Bahan baku yang digunakan untuk membuat produk pada 

Virgin Cake and Bakery Semarang tidak mengandung zat berbahaya. 

Sehingga produk yang dihasilkannya juga tidak mengandung zat yang 

berbahaya bagi makhluk hidup. Plastik yang digunakan untuk 

kemasan juga sudah menggunakan plastik food grade atau plastik 
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khusus makanan, sehingga tidak berbahaya. Plastik food grade 

merupakan plastik yang dinyatakan aman untuk digunakan oleh 

makanan. Bahan yang digunakan untuk membuat plastik food grade 

adalah PP (Polipropilen) Hal ini juga diperkuat dengan diperolehnya 

sertifikasi PIRT dan Halal. Nomor PIRT untuk produk yang 

dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang adalah 

2063322010646-17. Dimana untuk memperoleh kedua sertifikasi 

tersebut, semua bahan baku yang digunakan dan produk yang 

dihasilkan sudah lulus uji dan bebas dari zat yang berbahaya. 

Cara menghitung kandungan zat berbahaya yang terdapat pada 

produk adalah 

=  

( berat unit produk ×produk yang mengandung bahan  
berbahaya×unit produksi)

berat unit produk ×unit yang diproduksi
 𝑥 100% 

=  
0

berat unit produk ×unit yang diproduksi
 𝑥 100% 

= 0% 

Berdasarkan temuan di atas, menunjukkan bahwa tidak ada zat 

berbahaya yang terkandung di dalam produk. 

 

 

 

b) Hasil analisis 
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Indikator zat berbahaya yang terkandung dalam produk relevan 

dengan Virgin Cake and Bakery Semarang. Maka dalam indikator ini 

Virgin Cake and Bakery Semarang sudah green. 

17. Intensitas energi yang digunakan untuk menggunakan produk (produk) 

a) Temuan dan penilaian 

Dalam penggunaan produk yang dihasilkan oleh Virgin Cake 

and Bakery Semarang tidak membutuhkan energi (energi listrik 

maupun energi gas), karena dapat langsung dikonsumsi. 

Cara menghitung intensitas energi yang digunakan untuk 

mengkonsumsi produk adalah 

=  
rata − rata konsumsi energi tiap produk ×unit produksi (MJ)

jumlah produk yang dihasilkan sekali produksi
 

=  
0 KwH

30.000 produk
 

= 0 KwH
produk⁄  

Berdasarkan temuan di atas, menunjukkan bahwa intensitas 

energi yang digunakan untuk menggunakan produk tidak ada. 

b) Hasil analisis 

Indikator intensitas energi yang digunakan untuk menggunakan 

produk relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang. Maka 

dalam indikator ini Virgin Cake and Bakery Semarang sudah green. 

 

 

18. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan produk (produk) 
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a) Temuan dan penilaian 

Ada 6 gas yang digolongkan sebagai gas rumah kaca (GRK) 

menurut konvensi PBB mengenai perubahan iklim (UNFCCC), 

diantaranya: karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (N2O), metana 

(CH4), sulfurheksaflorida (SF6), perflorokarbon (PFCs), dan 

hidroflorokarbon (HFCs). 

Pada Virgin Cake and Bakery Semarang yang merupakan 

perusahaan pembuat roti, ada satu proses didalam pembuatan roti 

yaitu proses pengembangan roti. Dimana pada tahap itu adonan 

didiamkan untuk mengembang. Pada proses pengembangan roti 

tersebut yang disebabkan oleh ragi menghasilkan gas karbon dioksida 

(CO2). Namun, gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses 

pengembangan roti tersebut tidak dikategorikan sebagai gas rumah 

kaca, karena sumber utama gas karbon dioksida (CO2) yang dapat 

menyebabkan gas rumah kaca adalah dari pembakaran bahan bakar 

fosil dan pembabatan hutan. Untuk proses oven roti sendiri 

menghasilkan gas, namun gas yang dihasilkan tidak digolongkan 

sebagai gas rumah kaca, karena karbon dioksida (CO2) dihasilkan dari 

pembakaran bahan bakan fossil dan biomas, nitrogen oksida (N2O) 

dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fossil dan pembabatan hutan, 

metana (CH4) dihasilkan dari pertanaman padi, peternakan, dan tanam 

produksi bahan bakar fosil, sulfurheksaflorida (SF6) dihasilkan dari 

proses industri, perflorokarbon (PFCs) dihasilkan dari proses 
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produksi, dan hidroflorokarbon (HFCs) dihasilkan dari proses 

produksi. Sehingga, tidak ada gas rumah kaca yang dihasilkan dari 

kegiatan produksi tersebut. 

Dalam penggunaan produk yang dihasilkan oleh Virgin Cake 

and Bakery Semarang, dimana produk yang dihasilkan adalah roti, 

tidak ada emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan 

produk, karena dalam pengunaan produk tidak ada aktivitas tambahan 

yang dilakukan. Produk dapat langsung dikonsumsi secara langsung.  

Cara menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari 

penggunaan produk adalah  

=  
rata − rata GRK per unit produk ×unit produksi

jumlah produk yang dihasilkan sekali produksi
 

=  
 0

30.000
 

= 0 / produk 

Berdasarkan temuan di atas, menunjukkan bahwa tidak ada 

emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan produk. 

b) Hasil analisis 

Indikator emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari 

penggunaan produk relevan dengan Virgin Cake and Bakery 

Semarang. Maka dalam indikator ini Virgin Cake and Bakery 

Semarang sudah green.  
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Tabel 4.2 Ringkasan Analisis Tingkat Green Manufacturing Pada Virgin 

Cake and Bakery Semarang 

INDIKATOR PENILAIAN GREEN 

1. Intensitas bahan baku yang tidak 

dapat diperbaharui (input) 
Indikator Relevan YA 

2. Intensitas penggunaan zat 

berbahaya (input) 
Indikator Relevan YA 

3. Bahan daur ulang / yang 

digunakan kembali (input) 

Indikator Tidak 

Relevan 
TIDAK 

4. Intensitas penggunaan air 

(proses) 

Indikator Tidak 

Relevan 
TIDAK 

5. Intensitas penggunaan energi 

(proses) 

Indikator Tidak 

Relevan 
TIDAK 

6. Energi yang dapat diperbaharui 

(proses) 

Indikator Tidak 

Relevan 
TIDAK 

7. Intensitas gas rumah kaca 

(proses) 
Indikator Relevan YA 

8. Intensitas limbah (proses) Indikator Tidak 

Relevan 
TIDAK 

9. Intensitas pencemaran udara 

(proses) 
Indikator Relevan YA 

10. Intensitas pencemaran air 

(proses) 
Indikator Relevan YA 

11. Proporsi lahan alami yang 

digunakan (proses) 

Indikator Tidak 

Relevan 
TIDAK 

12. Produk berisi bahan daur ulang / 

yang digunakan kembali (produk) 

Indikator Tidak 

Relevan 
TIDAK 

13. Produk yang dapat didaur ulang 

(produk) 

Indikator Tidak 

Relevan 
TIDAK 

14. Material / bahan yang dapat 

diperbaharui (produk) 
Indikator Relevan YA 

15. Intensitas material / bahan yang 

tidak dapat diperbaharui (produk) 
Indikator Relevan YA 

16. Zat berbahaya yang terkandung 

di dalam produk (produk) 
Indikator Relevan YA 

17. Intensitas energi yang digunakan 

untuk menggunakan produk 

(produk) 

Indikator Relevan YA 

18. Emisi gas rumah kaca dari 

penggunaan produk (produk) 
Indikator Relevan YA 

TOTAL GREEN 10 

Sumber: Data Primer 2017 
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Total indikator green manufacturing yang relevan dengan Virgin Cake 

and Bakery Semarang berdasarkan Tabel 4.2, ada 10 dari total 18 indikator, 

diantaranya: 

1. Intensitas bahan baku yang tidak dapat diperbaharui (input) 

Indikator ini relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena bahan baku yang digunakan sebagian besar adalah bahan makanan 

yang dapat diperbaharui. Sehingga intensitas bahan baku yang tidak dapat 

diperbaharui rendah. 

2. Intensitas penggunaan bahan / zat berbahaya (input) 

Indikator ini relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena tidak ada zat berbahaya yang terkandung di dalam bahan baku yang 

digunakan. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi PIRT dan Halal 

pada Virgin Cake and Bakery Semarang yang tentunya sudah melalui banyak 

proses dan uji untuk memperoleh sertifikasi tersebut. 

3. Intensitas gas rumah kaca (proses) 

Indikator ini relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena tidak ada gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran roti 

melalui oven. Sehingga intensitas gas ruma kaca sangatlah rendah. 

4. Intensitas pencemaran udara (proses) 

Indikator ini relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena pada Virgin Cake and Bakery Semarang, mempunyai tempat 

penampungan limbah yang tertutup rapat dan ada truk pembuangan sampah 

yang akan datang setiap hari untuk mengambil limbah tersebut, sehingga 
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tidak ada pencemaran udara yang dihasilkan, juga warga sekitar tidak pernah 

mengeluh mengenai pencemaran udara selama ini. Sehingga intensitas 

pencemaran udara sangatlah rendah 

5. Intensitas pencemaran air (proses) 

Indikator ini relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena Virgin Cake and Bakery Semarang mempunyai bak penampungan 

limbah cair sendiri yang akan dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum 

akhirnya dibuang ke selokan. Sehingga intensitas pencemaran air sangat 

rendah. 

6. Material / bahan yang dapat diperbaharui (output) 

Indikator ini relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena setiap material dan bahan baku yang digunakan adalah bahan alami 

yang dapat diperbaharui. 

7. Intensitas material / bahan yang tidak dapat diperbaharui (output) 

Indikator ini relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena setiap material dan bahan baku yang digunakan adalah bahan alami 

yang dapat diperbaharui. 

8. Zat berbahaya yang terkandung di dalam produk (output) 

Indikator ini relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena tidak ada zat berbahaya yang terkandung di dalam produk. Hal ini 

dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi PIRT dan Halal pada Virgin Cake 

and Bakery Semarang yang tentunya sudah melalui banyak proses dan uji 

untuk memperoleh sertifikasi tersebut.  
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9. Intensitas energi yang digunakan untuk menggunakan produk (output) 

Indikator ini relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena dalam penggunaan produk tidak membutuhkan energi dan dapat 

langsung digunakan, sehingga intensitas energi yang digunakan sangat 

rendah. 

10. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan produk (output) 

Indikator ini relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena tidak ada emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan 

produk yang dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang.  

 

Total indikator green manufacturing yang tidak relevan dengan Virgin 

Cake and Bakery Semarang berdasarkan Tabel 4.2, ada 8 dari total 18 indikator, 

diantaranya: 

1. Bahan daur ulang / yang digunakan kembali (input) 

Indikator ini tidak relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan, yaitu produk roti, 

Virgin Cake and Bakery Semarang selalu menggunakan bahan baku yang 

masih fresh atau baru dan bukan bahan daur ulang atau yang digunakan 

kembali. Sehingga tidak dapat ditemukan bahan baku yang berasal dari bahan 

daur ulang atau yang digunakan kembali. 

2. Intensitas penggunaan air (proses) 

Indikator ini tidak relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena air digunakan dalam proses mencuci bahan baku (telur), proses 
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produksi roti, mencuci alat dan peralatan produksi, dan kegiatan sehari-hari 

karyawan (MCK). Sehingga penggunaan air pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang sendiri tidak dapat dibatasi. Sehingga intensitas dari penggunaan 

air sangat tinggi. 

3. Intensitas penggunaan energi (proses) 

Indikator ini tidak relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena energi yang digunakan sangatlah besar, baik dalam energi listrik 

maupun energi gas, sehingga intensitas penggunaan energi sangat tinggi. 

4. Energi yang dapat diperbaharui (proses) 

Indikator ini tidak relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena Pada Virgin Cake and Bakery Semarang belum menggunakan energi 

yang dapat diperbaharui, seperti energi matahari, energi angin, energi air, 

maupun biogas. Dimana Virgin Cake and Bakery Semarang ini masih 

menggunakan listrik yang berasal dari PLN dan gas elpiji dalam kegiatan 

produksinya sehari-hari. 

5. Intensitas limbah (proses) 

Indikator ini tidak relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena Pada Virgin Cake and Bakery Semarang, ada dua limbah yang 

dihasilkan, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dihasilkan dari 

bahan baku, seperti cangkang telur maupun kemasan bahan baku yang 

digunakan, seperi karung tepung, tempat susu, tempat margarine, dan plastik 

pembungkus. Sedangkan limbah cair dihasilkan dari air bekas pencucian 

bahan baku, air bekas pencucian alat dan peralatan produksi, dan MCK 
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karyawan. Dengan mempunyai volume produksi yang besar, maka intensitas 

limbah yang dihasilkanpun sangatlah tinggi. 

6. Proporsi lahan alami yang digunakan (proses) 

Indikator ini tidak relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena tidak terdapat lahan yang ditanami oleh tumbuhan hijau pada lokasi 

sekitaran Virgin Cake and Bakery Semarang. 

7. Produk berisi bahan daur ulang / yang digunakan kembali (output) 

Indikator ini tidak relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena produk yang dihasilkan dari Virgin Cake and Bakery Semarang adalah 

produk makanan, sehingga bahan atau produk yang dihasilkan tidak 

mengandung bahan hasil daur ulang atau yang dapat digunakan kembali, 

melainkan bahan yang digunakan haruslah yang masih fresh atau segar, 

sehingga produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik. 

8. Produk yang dapat didaur ulang (output) 

Indikator ini tidak relevan dengan Virgin Cake and Bakery Semarang, 

karena produk yang dihasilkan dari Virgin Cake and Bakery Semarang adalah 

produk makanan, dimana sangat cepat busuk. Untuk roti basah misalnya, 

hanya layak konsumsi 3 hari. Untuk produk yang cepat busuk tersebut tidak 

dapat didaur ulang untuk dijadikan suatu produk baru lagi. Karena 

kualitasnya sudah jelek dan tidak layak konsumsi. 

Berdasarkan total green manufacturing yang relevan, maka Virgin Cake 

and Bakery Semarang memperoleh tingkat intermediate pada tingkatan green 

manufacturing. Sehingga perusahaan masih belum bisa digolongkan sebagai 
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perusahaan yang green, tetapi Virgin Cake and Bakery Semarang dapat 

meningkatkan tingkat green dengan melakukan perbaikan-perbaikan.
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4.4 Perancangan Green Manufacturing Pada Virgin Cake and Bakery  

Semarang 

Perancangan green manufacturing pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang meliputi: 

1. Recycling 

Recycling merupakan proses mendaur ulang bahan habis pakai atau 

bahan yang sudah tidak terpakai sehingga dapat digunakan kembali yang 

juga akan mengurangi limbah. 

Limbah yang dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang 

adalah 

1) Limbah padat, berupa plastik pembungkus bahan baku untuk 

membuat produk pada Virgin Cake and Bakery Semarang. 

2) Limbah cair, berupa air bekas pencucian bahan baku, air bekas 

pencucian alat dan peralatan produksi, dan MCK karyawan. 

Selama ini daur ulang belum pernah dilakukan oleh Virgin Cake 

and Bakery Semarang. Untuk limbah padat berupa kertas dan plastik 

akan dikumpulkan dalam satu ruangan, dan nantinya akan dijual. Untuk 

limbah cair berupa air pencucian bahan baku, air bekas pencucian alat 

dan peralatan produksi, dan MCK karyawan akan ditampung dalam bak 

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sederhana, sebelum nantinya 

akan dibuang ke selokan.  
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Recycling atau daur ulang yang dapat dilakukan oleh Virgin Cake 

and Bakery Semarang adalah dengan: 

1) Limbah padat berupa plastik pembungkus bahan baku, seperti plastik 

pembungkus tepung dapat digunakan untuk membuat kerajinan tas 

dari limbah plastik yang seharusnya akan dibuang atau menjadi 

benda yang tidak terpakai, untuk menjadi benda yang memiliki nilai 

tambah. Dengan membuat tas dari plastik bekas tersebut dapat 

mengurangi limbah dan juga dapat memberikan pemasukan yang 

lebih bagi Virgin Cake and Bakery Semarang dengan cara menjual 

tas tersebut. Hal ini dapat dilakukan oleh Virgin Cake and Bakery 

Semarang dengan melakukan pembinaan kepada warga sekitar 

mengenai cara untuk membuat kerajinan tas dari limbah plastik. 

2) Mendaur ulang limbah cair berupa air pencucian bahan baku, air 

bekas pencucian alat dan peralatan produksi, dan MCK karyawan 

dengan mempunyai pengolahan air sehingga tidak perlu untuk 

menggunakan air yang baru setiap kalinya untuk proses pencucian 

bahan baku, pencucian alat dan peralatan produksi, dan MCK 

karyawan. 

2. Waste to Resource 

Waste to resource adalah proses pengubahan limbah atau sampah 

menjadi input atau sumber daya baru. 

Pada Virgin Cake and Bakery Semarang yang merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang makanan, limbah tidak dapat diubah 
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menjadi sumber daya baru untuk membuat produk yang ada. 

Dikarenakan menjaga kualitas produk yang dihasilkan harus 

menggunakan bahan baku yang masih segar dan selalu baru. Namun 

waste to resource dapat dilakukan dengan menjual limbah yang ada 

sehingga dapat memberikan input berupa uang untuk digunakan sebagai 

masukan pada Virgin Cake and Bakery Semarang. 

3. LEAN Manufacturing 

LEAN manufacturing merupakan upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mencegah serta menghilangkan pemborosan sehingga 

bisa meningkatkan nilai tambah produk untuk konsumen. 

Pemborosan dapat terjadi dengan adanya  

1) Produksi yang berlebihan 

2) Adanya persediaan 

3) Waktu tunggu yang berlebih  

4) Gerakan yang tidak perlu 

5) Transportasi yang tidak diperlukan 

6) Pengerjaan kembali 

7) Proses yang berlebih 

Berdasarkan wawancara dengan Virgin Cake and Bakery 

Semarang sudah menerapkan LEAN manufacturing dalam kegiatan 

operasionalnya sehari-hari, seperti: tidak adanya produksi yang 

berlebihan dengan membuat perencanaan produksi roti yang matang, 

tidak adanya waktu tunggu dan gerakan yang berlebih dengan 
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menggunakan layout yang efisien dan efektif, dan reparasi alat-alat yang 

digunakan untuk membuat roti. Apabila alat-alat untuk membuat roti 

tersebut rusak, tidak langsung dibuang dan membeli yang baru. Namun 

pada Virgin Cake and Bakery Semarang ada ruangan khusus untuk 

reparasi lengkap dengan orang-orangnya. 

Namun setelah dilihat lebih jauh lagi, ada hal yang dapat dilakukan 

oleh Virgin  Cake and Bakery Semarang untuk bisa mengurangi adanya 

pemborosan sehingga Virgin Cake and Bakery Semarang melakukan 

yang disebut dengan LEAN Manufacturing, seperti 

1) Untuk menghindari adanya produksi yang berlebihan, Virgin Cake 

and Bakery Semarang harus membuat perencanaan produksi yang 

baik dan matang, hal ini dapat dilakukan dengan melihat record 

produksi bulan-bulan sebelumnya, apakah dengan jumlah yang 

diproduksi pada bulan itu, ada overproduction atau tidak tiap 

harinya. Kalau ada harus mengurangi jumlah produk yang 

diproduksi untuk menghindari adanya produksi yang berlebih. 

Karena dalam melakukan suatu proses produksi akan ada sumber 

daya yang dibutuhkan baik itu sumber daya manusia maupun 

sumber daya energi. Dan apabila melakukan produksi yang 

berlebihan selain menimbulkan pemborosan, akan membutuhkan 

energi yang lebih pula. Penggunaan energi yang lebih dapat 

mempengaruhi lingkungan, seperti dalam penggunaan gas elpiji, 

dimana gas elpiji tidak diperbaharui. 
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2) Untuk menghindari adanya persediaan, Virgin Cake and Bakery 

Semarang harus menghitung dengan benar berapa produk roti yang 

akan diproduksi pada bulan itu, karena dengan mengetahui jumlah 

produk yang diproduksi maka akan mengerti pula jumlah bahan 

baku yang dibutuhkan, dengan begitu akan menghindari adanya 

persediaan. 

3) Untuk menghindari adanya waktu tunggu yang berlebih, Virgin 

Cake and Bakery Semarang perlu untuk membuat layout produksi 

yang efektif dan efisien. Waktu tunggu yang berlebih bisa 

ditimbulkan dari adanya jarak antara satu tempat produksi ke 

tempat produksi yang lain. Seperti misalnya ada jarak yang cukup 

jauh antara tempat membuat adonan dengan tempat pembentukan 

adonan. Hal ini akan membuat adanya waktu tunggu yang terjadi, 

yaitu pada saat setelah selesai membuat adonan, akan ada waktu 

tunggu atau waktu yang terbuang saat proses memberikan adonan 

ke pembentukan adonan. Tetapi pada saat proses menunggu 

tersebut, ada energi yang terbuang, misalnya energi listrik berupa 

lampu yang terus menyala, sehingga terjadi inefisiensi pada energi 

yang digunakan.  

4) Untuk menghindari adanya gerakan yang tidak perlu, Virgin Cake 

and Bakery Semarang perlu untuk membuat layout produksi yang 

efisien dan efektif. Gerakan yang tidak perlu bisa terjadi karena 

adanya pergerakan pekerja yang tidak perlu, sehingga Virgin Cake 
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and Bakery Semarang juga harus memikirkan cara produktif yang 

efisien dan efektif. Contohnya, bisa menghindari pergerakan yang 

tidak perlu yaitu pelabelan rasa produk roti, dengan menggunakan 

pembungkus roti yang sudah tertera rasa dari produk itu. Karena 

dengan melakukan gerakan yang tidak perlu, selain akan 

membuang waktu, juga akan membuang energi yang ada.  

5) Untuk menghindari adanya transportasi yang tidak diperlukan, 

Virgin Cake and Bakery Semarang perlu untuk membuat sebuah 

layout produksi yang efisien dan efektif. Transportasi yang 

dimaksudkan disini adalah transportasi produk, baik produk 

mentah, produk setengah jadi, maupun produk jadi. Adanya 

transportasi barang yang tidak diperlukan mempunyai beberapa 

resiko, seperti adanya produk yang akan hilang ataupun rusak pada 

saat transportasi. Selain dapat membuat produk menjadi hilang atau 

rusak. Selain itu transportasi juga memerlukan bahan bakar, 

dimana bahan bakar tidak baik atau tidak menimbulkan manfaat 

bagi lingkungan, seperti mencemari udara. 

6) Pengerjaan kembali, pengerjaan kembali dilakukan karena adanya 

produk yang rusak atau cacat ataupun tidak memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan perlu untuk 

memberi pelatihan pada karyawannya untuk mengurangi adanya 

kesalahan yang dilakukan pada saat produksi, sehingga tidak ada 

lagi pengerjaan kembali yang dilakukan. Karena dengan 
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melakukan pengerjaan kembali, tidak hanya terjadi pemborosan 

terhadap bahan baku yang digunakan, namun juga adanya 

prmborosan terhadap energi yang digunakan, dan juga jam kerja 

karyawan yang akan terbuang. 

7) Untuk menghindari adanya proses yang berlebih, Virgin Cake and 

Bakery Semarang memberikan SOP yang jelas untuk setiap divisi, 

sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang seharusnya 

mereka lakukan dan tidak menimbulkan proses yang berlebih. 

Karena dengan melakukan proses yang berlebih yang tidak 

diperlukan sebenarnya akan menimbulkan pemborosan. Dimana 

juga menimbulkan inefisiensi seperti pada energi yang digunakan, 

dan dengan adanya inefisiensi pada energi yang digunakan yaitu 

pada energi listrik dan gas akan mempengaruhi lingkungan kita. 

4. Biodegradable Materials 

Biodegradable materials adalah bahan baku atau material yang 

dapat terurai oleh alam. 

Virgin Cake and Bakery Semarang merupakan sebuah perusahaan 

yang bergerak pada industri pangan. Oleh sebab itu, sebagian besar 

bahan baku yang digunakan merupakan bahan pangan yang mudah 

diuraikan oleh alam, seperti yang tampak pada Tabel 4.3. Bahan baku 

yang digunakan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang yang mudah 

diuraikan oleh alam antara lain: tepung, telur, dan margarin. Dengan 

jumlah pemakaian per bulan sebesar 52 kg, dimana mempunyai 
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persentase sebesar 80.3% dari total semua bahan baku yang digunakan. 

Adapun bahan baku yang dibutuhkan oleh Virgin Cake and Bakery 

Semarang adalah 

Tabel 4.3 Data Pemakaian Bahan Baku Pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang per bulan 

NO BAHAN BAKU JUMLAH (kg) PERSENTASE (%) 

1. Tepung 20.000  30.89 

2. Margarin 5.000 7.72 

3. Susu 2.000 3.08 

4. Telur 25.000 38.61 

5. Plastik 250 0.39 

6. Gas Elpiji 12.500 19.31 

TOTAL 64.750 100 

  Sumber: Data Primer 2017 

Untuk bahan baku yang digunakan oleh Virgin Cake and Bakery 

Semarang yang tidak mudah untuk diuraikan oleh alam yaitu plastik dan 

gas elpiji dengan total pemakaian per bulan sebesar 12.750 kg dan 

persentase sebesar 19.7% dari total semua bahan baku yang digunakan. 

Plastik digunakan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang sebagai 

pembungkus kemasan produk dan juga untuk membawa belanjaan roti. 

Cara yang dapat dilakukan oleh Virgin adalah mengubah kemasan 

plastik, menjadi kemasan yang mudah diuraikan alam dan mudah didaur 



95 

 

 
 

ulang seperti kertas khusus yang selain ramah lingkungan, aman 

digunakan sebagai pembungkus makanan (food grade).  

5. Alternative Energy 

Alternative energy adalah energi alternatif yang dapat dilgunakan 

oleh perusahaan. 

Saat ini Virgin Cake and Bakery Semarang tidak menggunakan 

energi alternatif untuk kegiatan produksinya. Salah satu energi alternatif 

yang dapat digunakan adalah PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), 

namun saat ini belum ada energi alternatif yang dapat dilakukan oleh 

Virgin Cake and Bakery Semarang. Hal ini dikarenakan untuk membuat 

energi alternatif memerlukan tempat untuk memasang alat tersebut, sedang 

pada Virgin Cake and Bakery Semarang tidak ada lahan untuk memasang 

alat PLTS tersebut. Penghijauan belum dilakukan oleh Virgin Cake and 

Bakery Semarang juga dikarenakan tidak adanya tempat yang memadai, 

terlebih lagi letak dari Virgin Cake and Bakery Semarang ini terletak pada 

perumahaan yang padat penduduk sehingga tempat untuk membuat alat 

PLTS tersebut saat ini belum memadai. 

6. Energy Efficiency 

Energy efficiency yang dimaksud adalah seberapa efisiensi energi 

yang digunakan oleh perusahaan.  

Saat ini penggunaan energi pada Virgin Cake and Bakery 

Semarang belum efisien. Hal ini dibuktikan dengan masih digunakannya 

lampu neon untuk kegiatan produksi sehari-hari, dimana sebenarnya bisa 
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mengganti lampu neon tersebut dengan lampu LED yang tentu saja lebih 

efisien. 

Tabel 4.4 Perbandingan Lampu Neon dengan Lampu LED 

 Lampu Neon Lampu LED 

Umur 2-3 tahun >10 tahun 

Daya 13.6 watt 9.6 watt 

 

Pada Tabel 4.4 ditunjukkan perbandingan antara lampu neon dan 

lampu LED dari sisi umur dan dayanya. Dimana dari sisi umur lampu 

LED mampu bertahan lebih lama dari pada lampu neon atau mempunyai 

umur yang lebih lama dibandingkan dengan lampu neon. Jika lampu 

neon hanya dapat bertahan selama 2-3 tahun saja, lampu LED dapat 

bertahan >10 tahun, bahkan ada perusahaan lampu LED yang mengklaim 

lampu LED buatan mereka dapat bertahan lebih dari 20 tahun. Lalu dari 

sisi daya yang dibutuhkan dan hasil cahaya yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa, 9.6 watt lampu LED setara dengan13.6 watt lampu 

neon. Tentu dengan mengganti lampu neon dengan lampu LED listrik 

yang digunakan akan lebih sedikit dan lebih efisien.  

Selain itu yang dapat dilakukan oleh Virgin Cake and Bakery 

Semarang adalah mengurangi pemborosan. Pemborosan dapat terjadi 

dengan: produksi yang berlebihan, adanya persediaan, waktu tunggu 

yang berlebih, gerakan yang tidak perlu, transportasi yang tidak 

diperlukan, pengerjaan kembali, dan proses yang berlebih. Karena 
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dengan melakukan pemborosan diatas, akan ada energi yang terbuang 

dengan sia-sia. Misalnya dibutuhkan energi listrik untuk setiap aktivitas 

diatas, yang tentu saja akan membuang energi listrik tersebut dengan sia-

sia dan membuat energi tidak lagi menjadi efisien. Perusahaan dapat 

membuat perkiraan produksi yang matang, mengurangi persediaan 

dengan perhitungan yang baik akan bahan baku yang dibutuhkan dalam 

sebulan, membuat layout yang efisien sehingga tidak ada pergerakan 

yang tidak perlu, mengurangi adanya transportasi yang tidak diperlukan 

semisal tidak butuh menggunakan mobil apabila bisa menggunaka 

kendaraan karena energi yang dibutuhkan untuk menggunakan mobil 

lebih besar, membuat tata cara yang tepat sehingga tidak perlu adanya 

pengerjaan ulang dikarenakan kesalahan yang ada, membuat SOP untuk 

setiap devisi sehingga tidak melakukan proses yang berlebih. Hal itu 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar energi yang dikeluarkan 

dapat secara efektif.  

 

7. Product and Packaging Design 

Product and packaging design mengacu pada desain produk dan 

kemasan yang digunakan oleh perusahaan. 

Untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, hal yang bisa 

dilakukan oleh Virgin Cake and Bakery Semarang terkait dengan desain 

produk dan kemasan adalah dengan mengganti kemasan plastik roti yang 

sekarang digunakan dengan kemasan kertas yang memenuhi standar food 
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grade untuk produk yang dapat dibungkus dengan kertas seperti roti 

basah. Kertas ini aman digunakan karena sudah melalui tahap pengujian. 

Pengujian telah dilakukan oleh ISEGA, yang merupakan lembaga 

independen yang berada di Jerman yang memiliki pengalaman 30 tahun 

pengalaman dalam penganalisaan dengan sistem manajemen kualitas 

yang sudah diakui oleh ISO 17025. Hasil uji tersebut meunjukkan bahwa 

produk kertas itu tidak akan memberikan aroma maupun merubah rasa 

dari makanan yang dikemas, sehingga produk ini benar-benar aman 

digunakan untuk kemasan makanan. Adapun jenis kertas yang digunakan 

adalah kertas greaseproof. Jadi, selain mudah didaur ulang karena 

berbahan kertas, kemasan kertas ini juga aman bagi makanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


