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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum  Perusahaan  

CV. Griya Cushion merupakan industri di bidang bantalan jok/ Cushion. 

Perusahaan ini memiliki pabrik dan toko. Dimana untuk alamat pabriknya terletak 

di Jalan Industri XVI No 321 – LIK Bugangan Baru, kawansan industri Kaligawe, 

Semarang. Alamat tokonya di Jl. Alun alun timur Gedung Matahari Lt 1 no. 14 

Pasar Johar, Kauman, Semarang. Perusahaan ini di dirikan oleh Bapak Djaja 

Sumana. Perusahaan ini memperkerjakan sebanyak 20 karyawan. Dimana 8 orang 

pada toko dan 12 orang di tempat produksi. Jam kerja di mulai dari pukul 08.00 

sampai 17.00. dari hari senin hingga sabtu.  

Awalnya pertama kali perusahaan ini berdiri dengan nama CV. Griya 

Mebel. Dimana perusahaan ini memproduksi dan menjual mebel kursi sofa. 

Perusahaan ini berganti nama menjadi CV. Griya Cushion saat mendapatkan 

pemesanan bantalan cushion oleh konsumennya dari luar negeri. Konsumen atau 

langganan ini melakukan repeat order  pada CV. Griya Cushion. Pemesanan oleh 

konsumen di luar negeri selalu di lakukan pada saat musim panas.Setelah berganti 

nama menjadi CV. Griya Cushion, perusahaan ini berfokus untuk memproduksi 

Cushion/ bantalan jok saja. Di karenakan sepinya orderan pada saat musim lainya, 

CV. Griya Cushion mendirikan anak perusahaannya dengan nama CV. Griya 

Sping bed. Dimana CV. Griya Spring Bed ini berfokus untuk memproduksi sprei, 

bantal, guling, bed cover dan bantal hias/ bantal sofa. Jadi di saat musim panas 

datang perusahaan ini lebih berfokus untuk memproduksi bantalan jok atau 
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Cushion, sedangkan di musim lainnya perusahaan ini memproduksi sprei, bantal, 

kasur, dll. 

4.2 Struktur organisasi pada CV.Griya Cushion 

Pada CV. Griya Cushion terdapat 3 tingkatan pada struktur organisasinya. 

Tingkatan pertama ialah owner/pemilik. Pemilik pada CV. Griya cushion selalu 

melakukan controling langsung kepada admin dan pekerja produksi. Tingkatan 

kedua adalah staff admin, dimana staff admin bertugas untuk mengatur 

pembukuan, mengatur stok dan mengkontrol jalannya produksi. Tingkatan 

selanjutnya ialah perkerja/ karyawan produksi, mereka bertugas untuk 

memproduksi produk dari CV.Griya Cushion. Jam kerja pada CV. Griya Cushion 

di mulai pada pukul 08.00 sampai 17.00 dari hari senin- sabtu. Berikut ini gambar 

struktur organisasinya: 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi CV. Griya Cushion Semarang 
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4.3 Data perusahaan CV. Griya Cushion 

Data perusahaan pada penelitian kali ini di peroleh dengan wawancara dan 

dokumen. Dimana responden untuk wawancaranya ialah pemilik dari CV. Griya 

Cushion. Berikut ini data perusahaan yang di peroleh : 

Tabel 4. 1 Data bahan baku input, reuse, dan sampah dalam satu bulan. 
No  Bahan Baku Input  Reuse Sampah  

1 Busa 100kg  3kg 1 kg 

2 Dakorn 100kg 3 kg - 

3 Kain  200kg 10 kg 6 kg 

4 Plastik 

Kemasan  

100kg - 3 kg 

Total  500 kg 16 kg 10kg 

Sumber : Data primer yang di olah (2017)  

Data lain yang di peroleh pada saat wawancara dan dokumen sebagai 

berikut ini: 

1. Pengunaan energi yang di gunakan pada CV. Griya Cushion yaitu energi 

listrik. Dimana energi ini digunakan untuk 4 buah mesin jahit 250 watt,1 

unit mesin potong 100 watt, 2 buah setrika 300 watt, 1 unit mesin las 

plastik 400 watt, 3 unit komputer 250 watt, 8 buah kipas angin 50 watt, 

5 buah lampu 18 watt, 8 buah lampu TL 36 watt, 2 buah TV 250 watt, 2 

buah exhaustfan 26 watt. Penggunaan energi listrik dalam sebulan 

sebanyak 900 kWh 
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2. Rata- rata umur hidup dari semua produk CV. Griya Cushion selama 4 

tahun. 

3. Jumlah produksi yang di produksi dalam satu bulan sebanyak ± 480 

produk.   

4. Data luas lahan CV. Griya Cushion 480m
2 
 

5. Berat produk: 

a. Cushion: 1150 gr 

b. Sprei: 750 gr 

c. Bantal kepala: 850 gr 

d. Bed cover: 2200 gr 

e. Bantal guling : 1150 gr 

f. Bantal hias: 800gr 

g. Bantal bayi : 300 gr 

6. Tidak terdapat gas rumah kaca, pencemaran udara dan pencemaran air  

pada CV. Griya Cushion. 

4.4 Tabulasi Data Kuesioner Pada CV. Griya Cushion  

Salah satu pengumpulan data yang di lakukan pada penelitian ini 

menggunakan Kuesioner. Pengumpulan dari data kuesioner ini untuk 

mendapatkan data rekapitulasi tabulasi kuesioner. Dimana tabulasi data kuesioner 

ini berguna untuk dapat mengetahui tingkat gambaran Green Manufacturing 

menurut perusahaan ini yaitu CV. Griya cushion. Kuesioner di berikan kepada 3 

orang responden yaitu Owner/ Pemilik, Admin Kantor dan Admin Gudang. 

Berikut ini hasil dari data kuisioner yang di dapatkan dari owner: 
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Tabel 4. 2 Rekapitulasi data tingkat Green manufacturing Owner 

No Indikator Yes No Penjelasan Keterangan Kesimpulan 

1 Intensitas bahan 

baku yang tidak 

dapat di perbaharui 

  Bahan baku yang tidak dapat di 

perbaharui yaitu  

a. Busa: busa merupakan salah 

satu bahan utama untuk 

membuat batalan Cushion. 

Busa juga di gunakan untuk 

beberapa produk lainnya. 

b. Plastik: plastik kemasan 

berguna untuk membungkus 

produk yang sudah jadi. 

c. Kain: kain merupakan bahan 

baku utama juga. Dimana 

setiap bantal di lapis dengan 

kain. Kain juga di gunakan 

untuk membuat produk sprei.   

Indikator tidak 

green 

2 Intensitas bahan 

baku yang 

berbahaya 

  Tidak terdapat bahan baku yang 

berbahaya. 

Indikator 

green 

3 Bahan daur ulang 

dan bahan yang di 

gunakan kembali 

  Bahan baku yang di daur yaitu 

busa. Dimana  busa di potong- 

potong menjadi ukuran yang 

lebih kecil. Sedangkan untuk 

dakorn, dakorn merupakan 

bahan baku yang dapat di 

gunakan kembali. Karena dakorn 

tidak memerlukan proses apapun 

untuk dapat di gunakan kembali. 

Indikator 

green 

4 Intensitas air   Air yang di gunakan hanya 

untuk mencuci yang kotor dan 

untuk membersihkan badan. 

Indikator 

green 

5 Intensitas energi   Peggunaan energi yang green 

pada penambahan atap fiber 

bening agar cahaya masuk. 

Penggunaan energi juga di 

gunakan yaitu energi listrik 

untuk mesin jahit, setrika, dll. 

Indikator 

green 

6 Penggunaan energi 

yang dapat di 

perbaharui 

  Tidak terdapat energi yang di 

perbaharui. 

Indikator tidak 

green 

7 Intensitas gas 

rumah kaca 

  Tidak terdapat gas rumah kaca. Indikator 

green 
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Tabel 4.2 Rekapitulasi data tingkat Green manufacturing Owner (Lanjutan) 

No Indikator Yes No Penjelasan Keterangan Kesimpulan 

8 Intensitas Residu/ 

limbah  

  Aktivitas dalam mengolah 

limbah potongan kain, 

potongan busa, dan dakorn 

yang di gunakan untuk item- 

item kecil. 

Indikator tidak 

green 

9 Intensitas 

pencemaran udara 

  Tidak terdapat pencemaran 

udara. 

Indikator green 

10 Intensitas 

pencemaran air 

  Tidak dapat pencemaran air. Indikator green 

11 Proporsi lahan 

alami 

  Tidak terdapat lahan hijau. Indikator tidak  

green 

12 Bahan dari produk 

yang dapat di daur 

ulang dan 

digunakan kembali 

  Sisa kain jadi bantal mozaik 

(bantal hias) dan di isi busa 

rajangan. 

Indikator green 

13 Produk yang dapat 

di daur ulang  

  Sprei yang cacat dapat di daur 

ulang kembali menjadi sarung 

bantal guling bayi dan bantal 

hias/ mozaik. 

Indikator green 

14 Bahan produk yang 

dapat di perbaharui 

  Tidak terdapat bahan produk 

yang dapat di perbaharui 

Indikator tidak 

green 

15 Bahan produk yang 

tidak dapat di 

perbaharui 

  Bahan produk plastik, busa. 

Plastik membutuhkan waktu 

yang lama untuk dapat terurai. 

Busa berasal dari polyol  alami 

yaitu Castor oil yang sulit 

untuk di perbaharui.  

Indikator tidak 

green 

16 Bahan yang 

berbahaya di dalam 

produk  

  Tidak terdapat bahan yang 

berbahaya. 

Indikator green 

17 Intensitas 

penggunaan energi 

untuk 

mengkonsumsi 

produk jadi  

   Tidak terdapat energi saat 

mengkonsumsi produk jadi  

 

Indikator green 

18 Intensitas emissi 

gas rumah kaca 

  Tidak terdapat emissi gas 

rumah kaca. 

Indikator green 

Total indikator green 12 indikator yang 

green  termasuk 

kedalam tingkat 

intermediate 

Sumber: Data primer yang di olah (2017) 
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Dari hasil kuesioner di atas terlihat bahwa terdapat 12 indikator green dan 6 

indikator tidak green. Menurut OECD, hasil rekapitulasi data menunjukan bahwa 

perusahaan ini berada pada tingkat intermediate. Dimana pada tingkatan ini 

perusahaan sudah melakukan 12 Indikator yang menurut OECD, jika suatu 

perusahaan sudah melakukan 6 - 12 indikator yang green perusahaan berada pada 

tingkat intermediate. Dari hasil kuesioner ini terlihat bahwa perusahaan tidak 

menghasilkan pencemaran udara dan air, serta tidak terdapat gas rumah kaca. 

Menurut pemilik, terdapat bahan baku yang sudah di daur ulang yaitu busa, 

dakorn dan kain. Bahan baku yang di gunakan ialah bahan baku yang tidak 

berbahaya dan aman. Tidak terdapat lahan hijau pada tempat produksi. Terdapat 6 

indikator yang tidak green yaitu: intensitas bahan baku yang tidak dapat di 

perbaharui, penggunana energi yang di perbaharui,intensitas limbah,lahan alami, 

bahan produk yang bisa di perbaharui, bahan produk yang tidak dapat di 

perbaharui. 

 Salah satu responden pada penelitian ini adalah admin kantor. Dimana 

admin kantor pada CV. Griya Cushion merupakan salah satu tangan kanan dari 

pemilik. Dimana admin juga memiliki salah satu tugas untuk mengontrol tempat 

produksi dan mengerti mengenai proses produksi. Berikut ini hasil dari data 

kuesioner yang di dapatkan dari admin kantor: 
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Tabel 4. 3 Rekapitulasi data tingkat Green manufacturing Admin kantor 

No  Indikator   Yes  No Penjelasan Keterangan Kesimpulan 

1 Intensitas bahan 

baku yang tidak 

dapat di perbaharui 

  Bahan baku yang tidak dapat di 

perbaharui adalah  

a. Plastik: plastik kemasan  

berguna untuk membungkus 

produk yang sudah jadi. 

b. Busa: merupakan bahan baku 

utama dalam membuat Cushion. 

Indikator tidak 

green 

2 Intensitas bahan 

baku yang 

berbahaya 

  Tidak terdapat bahan baku yang 

berbahaya. 

Indikator green 

3 Bahan daur ulang 

dan bahan yang di 

gunakan kembali 

  Bahan baku yang dapat di daur 

ulang busa dan kain. 

Sedangkan dakorn merupakan 

bahan baku yang dapat di 

gunakan kembali tanpa proses 

daur ulang. 

Indikator green 

4 Intensitas air   Jarang menggunakan air, hanya 

di gunakan saat kain kotor saja. 

Indikator green 

5 Intensitas energi   Sudah, telah efisien. Frekuensi 

listrik yang di gunakan masih 

dalam batas normal. Energi yang 

di gunakan ialah energi listrik. 

Energi listrik di gunakan untuk 

alat- alat berikut ini: 

a. 4 Mesin jahit 

b. 2Setrika 

c. 1 Mesin pemotong kain 

d. 1 las plastik 

Indikator green 

6 Penggunaan energi 

yang dapat di 

perbaharui 

  Tidak terdapat penggunaan 

energi yang dapat di perbaharui 

Indikator tidak 

green 

7 Intensitas gas 

rumah kaca 

  Tidak terdapat gas rumah kaca. Indikator green 

8 Intensitas Residu/ 

limbah  

  Mengatasi limbah seperti 

potongan kain dan potongan 

busa. 

Indikator tidak 

green 

9 Intensitas 

pencemaran udara 

  Tidak terdapat pencemaran 

udara. 

Indikator green 

10 Intensitas 

pencemaran air 

  Tidak terdapat pencemaran air. 

Air yang di gunakan hanya 

untuk mencuci kain kotor saja 

dan dalam frekuensi yang 

jarang.  

Indikator green 
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Tabel 4.3 Rekapitulasi data tingkat Green manufacturing Admin kantor (Lanjutan) 

No  Indikator   Yes  No Penjelasan Keterangan Kesimpulan 

11 Proporsi lahan 

alami 

  Tidak ada lahan hijau, seluruh 

lahan untuk tempat roduksi, 

gudang, kantor. 

Indikator tidak 

green 

12 Bahan dari produk 

yang dapat di daur 

ulang dan 

digunakan kembali 

  Potongan busa, dakorn dan kain 

perca yang dapat di daur ulang 

dan di gunakan kembali. 

Indikator green 

13 Produk yang dapat 

di daur ulang  

  Potongan busa, sisa kain sprei, 

sisa dakorn. Sprei merupakan 

salah satu produk dari CV. Griya 

Cushion. dimana jika produk 

sprei cacat, sprei tersebut di olah 

kembali untuk produk- produk 

yang kecil. 

Indikator green 

14 Bahan produk yang 

bisa di perbaharui. 

  Kain berasal dari kapas. Dimana 

kapas dapat dengan mudah 

terurai dan kapas dapat di 

perbaharui kembali. 

Indikator green 

15 Bahan produk yang 

tidak dapat di 

perbaharui 

  a. Busa, merupakan senyawa 

polyol alami yang  terbuat dari  

Castor oil yang sulit untuk di 

perbaharui. 

b. Dakorn terbuat dari serat 

plastik yang membutuhkan 

waktu yang lama untuk dapat 

terurai. 

c. Plastik membutuhkan waktu 

yang lama untuk dapat terurai.  

Indikator tidak 

green 

16 Bahan yang 

berbahaya di dalam 

produk  

  Tidak ada bahan yang 

berbahaya. 

Indikator green 

17 Intensitas 

penggunaan energi 

saat mengkonsumsi 

produk jadi 

  Tidak terdapat penggunaan 

energi saat mengkonsumsi 

produk jadi 

Indikator green 

18 Intensitas emissi 

gas rumah kaca 

  Tidak ada gas emissi rumah 

kaca. 

Indikator green 

Total Indikator Green  13 indikator 

green  termasuk 

kedalam tingkat 

Advanced 

Sumber: Data primer yang di olah (2017) 
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Dari hasil kuesioner di atas pada tabel 4.3 terlihat bahwa menurut admin 

kantor, CV Griya Cushion berada pada tingkat Advanced .Dimana terdapat 13 

indikator green dan 5 indikator tidak green. Menurut OECD, perusahaan di 

katakan berada pada tingkat advanced  jika telah melakukan 13- 18 indikator. Dari 

hasil rekapitulasi admin kantor menunjukan jika perusahaan sudah menggunakan 

energi dengan efisien dan masih dalam batas yang normal.Tidak terdapat 

penggunaan energi lainya. Bahan baku yang di gunakan ialah bahan baku yang 

aman dan tidak berbahaya. Tidak terdapat gas rumah kaca, pencemaran air dan 

pencemaran udara. Terdapat 5 indikator yang tidak green yaitu: intensitas bahan 

baku yang tidak dapat di perbaharui, penggunaan energi yang di perbaharui, bahan 

produk yang tidak dapat di perbaharui, intensitas limbah, lahan alami.  

Responden ketiga pada penelitian ini ialah Admin gudang. Admin gudang 

merupakan salah satu tangan kanan dari pemilik. Dimana admin gudang bertugas 

untuk mengecek stock produk dan bahan baku serta melakukan controling selama 

proses produksi. Berikut ini data hasil kuesioner dari Admin gudang: 

Tabel 4. 4 Rekapitulasi data tingkat Green manufacturing Admin Gudang 
No Indikator Yes No Penjelasan Keterangan Kesimpulan 

1 Intensitas bahan 

baku yang tidak 

dapat di perbaharui 

  Bahan baku yang tidak 

dapat di perbaharui adalah  

a. Plastik: plastik kemasan  

berguna untuk 

membungkus produk  

b. Busa: untuk mengisi 

cushion 

c. Dakorn terbuat dari serat 

plastik yang membutuhk-

an waktu yang lama untuk 

dapat terurai. 

Indikator tidak green 
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Tabel 4.4 Rekapitulasi data tingkat Green manufacturing Admin Gudang 

(Lanjutan) 

No Indikator Yes No Penjelasan Keterangan Kesimpulan 

2 Intensitas bahan 

baku yang 

berbahaya 

  Semua bahan baku sudah 

aman  

Indikator green 

3 Bahan daur ulang 

dan bahan yang di 

gunakan kembali 

  dakorn merupakan bahan 

baku yang dapat di 

gunakan kembali tanpa 

proses daur ulang. Bahan 

baku yang dapat di daur 

ulang busa dan kain. 

Indikator green  

4 Intensitas air   Karena kain hanya di 

gunakan untuk mencuci 

kain kotor saja. 

Indikator green 

5 Intensitas energi   Energi yang di gunakan 

sudah di efisienkan 

semaksimal mungkin. 

Energi yang di gunakan 

energi listrik untuk 

peralatan berikut ini: 

a. 4 Mesin jahit 

b.  2Setrika 

c. 1 Mesin pemotong kain 

d. 1 las plastik 

Indikator green  

6 Penggunaan energi 

yang dapat di 

perbaharui 

  Tidak terdapat energi yang 

dapat di perbaharui. 

Indikator tidak 

green  

7 Intensitas gas 

rumah kaca 

  Tidak terdapat gas rumah 

kaca 

Indikator green  

8 Intensitas Residu/ 

limbah  

  Kami biasanya mengolah 

kembali busa, dakorn , dan 

kain yang tersisa. 

Indikator tidak 

green 

9 Intensitas 

pencemaran udara 

  Tidak terdapat pencemaran 

udara. 

Indikator green 

10 Intensitas 

pencemaran air 

  Tidak ada pencemaran air Indikator green 

11 Proporsi lahan 

alami 

  Tidak terdapat lahan hijau. Indikator tidak 

green 

12 Bahan dari produk 

yang dapat di daur 

ulang dan 

digunakan kembali 

  Sisa- sisa kain dan busa 

yang di daur ulang. Dan 

untuk dakorn yang di 

gunakan kembali, karena 

tidak perlu di olah kembali. 

Indikator green 
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Tabel 4.4 Rekapitulasi data tingkat Green manufacturing Admin Gudang 

(Lanjutan) 

No Indikator Yes No Penjelasan Keterangan Kesimpulan 

13 Produk yang dapat 

di daur ulang  

  Kain sprei yang cacat dapat 

di olah kembali. 

Indikator green 

14 Bahan produk yang 

bisa di perbaharui 

  Tidak ada bahan dari 

produk yang bisa di 

perbaharui 

Indikator tidak 

green 

15 Bahan produk yang 

tidak dapat di 

perbaharui 

  a. Busa, merupakan 

senyawa polyol alami yang  

terbuat dari  Castor oil 

yang sulit untuk di 

perbaharui. 

b. Dakorn terbuat dari serat 

plastik yang membutuhkan 

waktu yang lama untuk 

dapat terurai. 

c. Plastik membutuhkan 

waktu yang lama untuk 

dapat terurai.  

Indikator tidak 

green 

16 Bahan yang 

berbahaya di dalam 

produk  

  Tidak terdapat bahan yang 

berbahaya 

Indikator green 

17 Intensitas 

penggunaan energi 

untuk 

mengkonsumsi 

produk  

  Tidak terdapat energi yang 

di gunakan saat 

mengkonsumsi produk. 

Indikator green 

18 Intensitas emissi 

gas rumah kaca 

  Tidak terdapat gas rumah 

kaca 

Indikator green 

Total Indikator Green  12 indikator green 

termasuk dalam 

tingkat 

intermediate 

Sumber: Data primer yang di olah (2017) 

Dari tabel 4.4 rekapitulasi kuesioner di atas terlihat bahwa hasil tabulasi dari 

admin gudang menunjukan perusahaan berada pada tingkat intermediate karena 

hasil tabulasi data menunjukan terdapat 12 indikator green dan 6 indikator tidak 

green. Menurut OECD, suatu perusahaan dapat di katakan berada pada tingkat 
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intermediate jika sudah melakukan 6- 12 indikator yang green. Terdapat 6 

indikator tidak green yaitu: Intensitas bahan baku yang tidak dapat di perbaharui, 

Penggunaan energi yang dapat di perbaharui, intensitas limbah, lahan alami, 

bahan produk yang bisa di perbaharui, bahan produk yang tidak dapat di 

perbaharui. Dari hasil rekapitulasi menunjukan bahwa perusahaan menggunakan 

bahan yang tidak dapat di perbaharui, perusahan tidak menghasilkan gas rumah 

kaca dan pencemaran air ataupun udara. 

Dari ketiga tabel kuesioner di atas yaitu tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4 

indikator yang green antara 12 indikator – 13 indikator. Dari indikator ini terlihat 

bahwa gambaran dari CV. Griya Cushion mengenai tingkat green manufacturing 

perusahaannya berada pada tingkat Intermediate ke Advanced. Berikut ini tabel 

rekapitulasi hasil tabulasi kuesioner responden: 

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Hasil Tabulasi Kuesioner Responden 
Indikator Pemilik Admin kantor Admin gudang 

Ya  Tidak  Ya  Tidak  Ya Tidak  

1. intensitas bahan baku yang 

tidak dapat di perbaharui 

      

2.intensitas bahan baku yang 

berbahaya 

      

3.bahan daur ulang dan 

bahan yang di gunakan 

kembali. 

      

4.intensitas air       

5.intensitas energi       

6.penggunaan energi yang 

dapat di perbaharui 

      

7.intensitas gas rumah kaca       

8.intensitas residu/ limbah       

9.intensitas pencemaran 

udara 

      

10.intensitas pencemaran air       

11.proporsi lahan alami       
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Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Tabulasi Kuesioner Responden (Lanjutan) 

Indikator Pemilik Admin kantor Admin gudang 

Ya  Tidak  Ya  Tidak  Ya Tidak  

12.bahan dari produk yang 

dapat di daur ulang atau di 

gunakan kembali 

      

13.produk yang dapat di daur 

ulang 

      

14.bahan produk yang bisa di 

perbaharui 

      

15.bahan produk yang tidak 

dapat di perbaharui 

      

16.bahan yang berbahaya 

dalam produk 

      

17.intensitas penggunaan 

energi untuk mengkonsumsi 

produk jadi  

      

18.intensitas emissi gas 

rumah kaca. 

      

Jumlah  12 6 13 5 12 6 

Total Ya dan tidak Ya: 12+13+12= 37 Tidak: 6+5+6=17 

Rata- rata total (÷3) 37/3= 12.3 green 

Pembulatan menjadi 

12 indikator 

17/3= 5.6 tidak green 

Pembulatan menjadi 6 

indikator 

Sumber: Data primer yang di olah (2017) 

Dari tabel 4.5 rekapitulasi hasil tabulasi kuesioner responden, menunjukan 

bahwa rata- rata gambaran perusahaan memiliki 12 indikator green dan 6  

indikator tidak green. Menurut OECD(2011), dari kriteria tabel OECD dengan 

jumlah total indikator yang green sebanyak 12, perusahaan berada pada tingkat 

intermediate. Pada tingkatan ini perusahaan sudah melakukan beberapa tingkatan 

yang green. 

Dari hasil rekapitulasi dapat di simpulkan bahwa, bahan baku yang di 

gunakan oleh perusahaan terdiri dari 4 bahan baku utama yaitu busa, dakorn, kain 

dan plastik kemasan. Dari ke-4 bahan baku di atas 3 di antaranya merupakan 
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bahan baku yang tidak dapat di perbaharui yaitu busa, dakorn dan plastik. 

Sedangkan kain merupakan bahan baku yang dapat di perbaharui. Semua bahan 

baku yang di gunakan oleh CV. Griya Cushion tidak berbahaya. CV. Griya 

Cushion sudah melakukan beberapa tindakan dalam mengolah limbah nya: busa 

yang di olah menjadi potongan kecil yang di gunakan kembali untuk mengisi 

bantal hias, dakorn yang di gunakan kembali untuk mengisi bantalan bayi dan 

guling bayi, kain yang di gunakan kembali untuk membuat sarung bantal hias. 

Sedangkan untuk plastik kemasan, perusahaan masih belum melakukan tindakan 

apapun. Sisa plastik di buang sebagai sampah. 

Perusahaan CV. Griya Cushion tidak melakukan pencemaran air, karena air 

yang di gunakan hanya untuk mencuci kain kotor saja. Tindakan mencuci kain ini 

sangat jarang terjadi, karena bahan baku kain yang di terima dari supplier 

biasanya sudah dalam kondisi bersih. Penggunaan air hanya di gunakan untuk 

kebutuhan para pegawai untuk membersihkan badan dan kebutuhan lainnya. 

Tidak terdapat penggunaan air yang berhubungan dengan produksi. Dan jika 

terjadi pencucian kain, detergen yang di gunakan ialah detergen yang aman bagi 

lingkungan. Detergen tidak membahayakan lingkungan. 

Penggunaan energi oleh CV. Griya Cushion ialah energi listrik saja, tidak 

terdapat penggunaan energi lainya. Energi listrik di gunakan untuk peralatan 

seperti berikut ini :mesin jahit, mesin las plastik, mesin potong, lampu, setrika dan 

alat listrik lainnya. Tidak terdapat penggunaan energi yang dapat di perbaharui, 

karena dari perusahaan tidak memiliki pengetahuan tentang cara untuk 

memperbaharui energi. Untuk menggunakan produk dari CV.Griya Cushion tidak 
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di butuhkan energi apapun, karena produk dapat langsung di gunakan tanpa 

membutuhkan energi. 

Perusahaan ini tidak menghasilkan pencemaraan udara, karena selama 

proses produksi tidak menghasilkan gas karbon dioksida, metana, nitrous dan gas 

lainnya yang mengakibatkan efek gas rumah kaca. Sirkulasi udara pada tempat 

produksi masih dapat di katakan aman karena tempat produksi di berikan 

exhaustfan.  

CV. Griya Cushion berlokasikan di lingkungan industri kaligawe, dimana 

disana terdapat banyak sekali industri – industri lainya. Pada tempat produksi 

perusahaan, tidak terdapat lahan alami atau lahan hijau. Seluruh tempat di 

gunakan untuk kantor, tempat produksi dan gudang. Hal ini terjadi di karenakan 

posisi dari CV. Griya Cushion tidak memungkinkan untuk membuat lahan alami. 

Dan dari kondisi di luar perusahaan sangat gersang dan jalan yang rusak. Saat 

musim hujan, di luar pabrik terkena banjir dan saat musim panas di luar 

perusahaan sangat gersang. Sehingga dengan kondisi tempat seperti ini dan cuaca 

yang tidak menentu, tidak memungkinkan untuk CV. Griya Cushion dapat 

membuat lahan alami.  

4.4 Mengidentifikasi praktek green  

 

Pada tahap mengidentifikasi praktek green ini, hasil dari tabulasi kuesioner 

di identifikasi lagi agar dapat memastikan tindakan- tindakan yang di lakukan 

perusahaan termasuk green atau tidak green. Identifikasi di lakukan dengan 
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menggunakan rumus perhitungan ke- 18 indikator menurut OECD (2011). Berikut 

ini  identifikasi dari setiap indikator : 

1. Intensitas bahan yang tidak dapat di perbaharui 

Pada indikator ini bahan baku yang di hitung ialah bahan baku yang 

tidak dapat di perbaharui, dari hasil survei dan wawancara terdapat beberapa 

bahan baku utama yang tidak dapat di perbaharui pada CV. Griya Cushion: 

a. Busa Polyurethane yang dihasilkan dari reaksi kimia antara 

polyol dan isocyanate.Yang bahan dasarnya terdiri dari bahan- 

bahan kombinasi polyol yang terdiri atas polyol sintetis yaitu 

polypropylene glycol (PPG) dan polyol alami yaitu castor oil 

(minyak jarak kepyar). Di sini polyol alami yaitu minyak jarak 

kepyar merupakan bahan baku yang tidak dapat di perbaharui 

karena pohon jarak sangat jarang untuk di dapatkan. Busa 

membutuhan waktu yang lama untuk dapat terurai, hampir sama 

dengan sampah plastik yang membutuhkan waktu yang lama 

untuk dapat terurai. Jenis busa yang di gunakan oleh CV. griya 

Cushion adalah busa Polyurethan. Penggunaan bahan baku busa 

yang input  dalam 1 bulan sebanyak 100 kg. 

b. Dakorn merupakan silikon tidak dapat diuraikan oleh alam 

karena berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui dan termasuk dalam limbah plastik. Pada CV. 

Griya Cushion dakorn yang di gunakan ialah dakorn silikon. 
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Penggunaan bahan baku dakorn yang di input sebanyak 100kg 

untuk 1 bulan. 

c. Plastik kemasan pembungkus, plastik merupakan  bahan yang 

tidak dapat di perbaharui karena plastik membutuhkan waktu 

yang lama untuk terurai. Pada CV. Griya Cushion jenis plastik 

yang di gunakan ialah plasti LDPE. Penggunaan kemasan 

plastik yang di input sebanyak 100 kg dalam sebulan.  

Tabel 4. 6 Jumlah bahan baku yang tidak dapat di perbaharui selama 1 

bulan 
 

 

 

Sumber: Data primer yang di olah (2017) 

 Dalam satu bulan CV. Griya Cushion dapat menghasilkan 480 

produk. Cara mengukur intensitas bahan baku yang tidak dapat di 

perbaharui: 

berat bahan baku yang tidak dapat di perbaharui(Kg)

jumlah produk yang di hasilkan dalam satu bulan
 

   

 
300kg 

480 pcs 
                    

Di asumsikan, jika hasil dari indikator dibawah dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di atas 50% maka indikator tidak 

green. Dari perhitungan di atas, dapat di simpulkan bahwa untuk indikator 

No  Bahan Baku   Jumlah  

1 Busa  100 kg 

2 Dakorn  100 kg 

3 Plastik kemasan  100 kg  

Jumlah bahan baku yang tidak dapat di perbaharui  300 kg  
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intensitas bahan yang tidak dapat di perbaharui tidak green karena  hasilnya 

menunjukan indikator berada di atas 50% yaitu 62.5 %. Pada indikator ini 

CV. Griya cushion belum green di karenakan, bahan baku yang di gunakan 

merupakan bahan yang sulit untuk di perbaharui dan penggunaan bahan 

baku masih belum terpakai dengan efisien.  

2. Intensitas bahan yang berbahaya 

Pada indikator ini yang di ukur ialah tingkat dari penggunaan bahan 

baku yang berbahaya. Bahan baku yang berbahaya ialah bahan baku yang 

dapat membahayakan mahluk hidup dan lingkungan. Pada CV. Griya 

cushion terdapat bahan baku yang berbahaya bagi lingkungan sebagai 

berikut: 

a. Busa Polyurethane yang bahan dasarnya terdiri dari bahan- 

bahan yang digunakan adalah kombinasi polyol yang terdiri atas 

polyol sintetis yaitu polypropylene glycol (PPG) dan polyol 

alami yaitu castor oil (minyak jarak kepyar). Polypropylene 

glycol (PPG) merupkan senyawa kimia yang berbahaya bagi 

lingkungan. Busa merupakan salah satu sampah yang 

membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai hampir 

sama dengan plastik. Sampah busa yang menunpuk dapat 

mencemari lingkungan. 

b. Dakorn merupakan serat plastik yang sangat halus. Plastik 

merupakan limbah yang berbahaya karena membutuhkan waktu 
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yang lama untuk dapat menguraikan plastik. Bahan baku ini 

juga dapat mencemari ingkungan. 

c. Plastik kemasan pembungkus, plastik merupakan  bahan yang 

tidak dapat di perbaharui karena plastik membutuhkan waktu 

yang lama untuk terurai. Plastik merupakan sampah yang paling 

susah untuk terurai. Plastik sulit terurai di tanah karena rantai 

karbonnya yang panjang, sehingga sulit diurai oleh 

mikroorganisme. 

Tabel 4. 7 Jumlah bahan baku yang berbahaya selama 1 bulan 
 

 

 

Sumber: Data primer yang di olah (2017) 

Dalam satu bulan CV. Griya Cushion dapat menghasilkan ±480 

produk.  Berikut ini cara mengukur intensitas bahan yang berbahaya: 

total berat bahan baku yang berbahaya(Kg)

jumlah produk yang di hasilkan dalam satu bulan
 

      

480 pcs
                  

Di asumsikan, jika hasil dari indikator dibawah dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di atas 50% maka indikator tidak 

green. Dari hasil perhitungan di atas dapat terlihat bahwa pada indikator ini 

belum green. Hasil perhitungan menunjukan angka 62.5% dimana lebih 

besar dari 50%. Perusahaan di katakan belum green karena sampah dari 

No  Bahan Baku   Jumlah  

1 Busa  100 kg 

2 Dakorn  100 kg 

3 Plastik kemasan  100 kg  

Jumlah bahan baku yang berbahaya  300 kg  
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bahan baku yang di gunakan dapat merusak lingkungan. Dari 4 bahan baku 

utama 3 dari bahan baku merupakan bahan baku yang dapat merusak 

lingkungan. Bahan baku tersebut jika menjadi sampah membutuhkan waktu 

yang lama untuk terurai. 

3. Bahan daur ulang / bahan yang dapat di gunakan kembali. 

Pada indikator ini mengukur mengenai bahan – bahan yang dapat di 

daur ulang dan yang dapat di gunakan kembali. Pada indikator ini di lihat 

berapa persen penggunaan bahan yang di daur ulang dan di gunakan 

kembali. Berikut ini bahan- bahan yang di daur ulang dan di gunakan 

kembali : 

a. Potongan busa di daur ulang kembali menjadi potongan yang 

lebih kecil dan halus. Dimana awalnya sisa- sisa busa yang 

berukuran besar di potong- potong menjadi ukuran yang lebih 

kecil. Busa ini di gunakan kembali untuk mengisi bantal hias. 

b. Sisa Kain katun merupakan bahan yang dapat di daur ulang 

terlebih dahulu, potongan kecil dari kain dapat di gunakan 

kembali menjadi hiasan renda sprei dan di gunakan untuk 

melapis bantal hias.  

c. Sisa Dakorn yang dapat di gunakan kembali, potongan dakorn di 

potong menjadi bagian kecil dan dapat di gunakan kembali. Sisa 

dakorn di gunakan untuk mengisi bantal. 
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Tabel 4. 8 Jumlah bahan yang di daur ulang / di gunakan kembali selama 1 

bulan 
 

 

  

Sumber: Data primer yang di olah (2017) 

Total bahan baku yang di input oleh CV. Griya Cushion sebanyak 500 

kg setiap bulannya. Berikut cara mengukur bahan yang di daur ulang/ di 

gunakan kembali: 

(total bb yang di daur ulang total bb yang dapat 

di gunakan kembali )

 total dari bb yang di input 
 100  

 
              

 500kg
 100  

 
     

 500kg 
 100   3.2    

Di asumsikan, jika hasil dari indikator di atas dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di bawah 50% maka indikator tidak 

green. Dari hasil perhitungan di atas menunjukan hasil bahan yang dapat di 

daur ulang/ di gunakan kembali sebanyak 3.2%. Dari hasil perhitungan ini 

terlihat jika perusahaan belum green. Karena 3.2% berada di bawah 50%. 

Perusahaan belum green di karenakan bahan-bahan yang di daur ulang  

No  Bahan Baku   Jumlah  

1 Busa  3kg 

2 Dakorn  3kg 

3 Kain  10 kg  

Jumlah bahan yang di daur ulang /yang di 

gunakan kembali  

16 kg  
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masih belum terpakai dengan efisien. Saat survei terlihat banyak tumpukan 

busa, dakorn dan kain yang masih belum di gunakan.  

4. Intensitas air  

Pada indikator ini mengukur penggunaan air dari CV. Griya Cushion. 

seberapa banyak penggunaan air saat proses produksi. pada CV. Griya 

Cushion tidak terdapat penggunaan air saat produksi. Air hanya di gunakan 

untuk kebutuhan para karyawan saja. Sehingga pada indikator ini 

penggunaan air pada CV. Griya Cushion ialah nol (0). 

Jumlah produk yang di hasil kan dalam satu bulan oleh CV. Griya 

Cushion sebanyak ±480 produk.  Berikut ini cara mengukur intensitas 

penggunaan air: 

 

  
total penggunaan air(m

3  

jumlah produk yang di hasilkan dalam satu bulan
 

 

 
0 m

3

      
     

Di asumsikan, jika hasil dari indikator dibawah dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di atas 50% ,maka indikator tidak 

green. Pada indikator ini dapat di simpulkan bahwa indikator ini sudah 

Green karena selama proses produksi tidak terdapat penggunaan air. 

Penggunaan air yang di gunakan hanya untuk kebutuhan pribadi karyawan 

yang tidak ada hubungannya dengan produk yang di produksi. 
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5. Intensitas energi  

Pada indikator ini mengukur berapa banyak energi yang di gunakan 

selama proses produksi untuk satu unit produk. Pada CV. Griya Cushion 

energi yang di gunakan ialah energi listrik saja. Dimana terdapat beberapa 

alat yang menggunakan listrik seperti: 4 buah mesin jahit,1 unit mesin 

potong, 2 buah setrika, 1 unit mesin las plastik, 3 unit komputer, 8 buah 

kipas angin, 12 buah lampu 18 watt. Penggunaan energi listrik dalam 1 

bulan oleh CV. Griya cushion sebanyak 900 kWh. Dalam satu bulan CV. 

Griya Cushion dapat menghasilkan ±480 produk. Dalam 1 bulan terdapat 24 

hari kerja yang dalam satu hari jam kerja dari perusahaan sebanyak 8 jam. 

Untuk biaya 1 kWh sebanyak: Rp 1467,28 (sumber: Listrik.org).Berikut 

cara menghitung intensitas energi: 

   

  
                                      

jumlah produk yang di hasilkan dalam satu bulan
 

 

 
       

480 pcs
               

Dari hasil perhitungan di atas, terlihat jika untuk memproduksi 1 unit 

produk membutuhkan 1.87 kWh setiap jamnya. Untuk memproduksi 1 pcs 

di butuhkan waktu sebanyak 8jam ÷ 20 pcs = 0.4 jam. Jadi dalam satu hari, 

1 pcs produk membutuhkan energi listrik sebanyak 1.87 kWh× 0.4 jam = 

0.748 watt/pcs untuk di produksi. Jika di rupiahkan untuk 1 unit produk 
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dalam seharinya membutuhkan biaya sebanyak 0.748 × Rp 1467,28= Rp 

1097,5. Di asumsikan, jika hasil dari indikator pengunaan listriknya tinggi 

maka indikator tidak green. Jika indikator penggunaan listriknya rendah, 

maka indikator green. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa pada 

indikator ini CV. Griya Cushion green karena dari hasil penggunaan 

energinya sudah rendah. Untuk satu produk hanya membutuhkan 0.748 

kWh, yang jika di rupiahkan untuk 1 produk hanya memakan biaya 

sebanyak Rp. 1097,5. Dari hasil terlihat jika biaya yang di keluarkan untuk 

memproduksi satu produk tidaklah banyak. 

6. Penggunaan energi yang dapat di perbaharui.  

Pada indikator ini mengukur tingkat penggunaan dari energi yang 

dapat di perbaharui. Pada CV. Griya Cushion tidak terdapat energi yang di 

perbaharui. Dimana energi yang di gunakan ialah energi listrik saja. 

Sehingga penggunaan energi yang dapat di perbaharui ialah 0 (nol). Total 

penggunaan energi yang di gunakan sebanyak 900 kWh. Berikut cara 

menghitung indikator penggunaan energi yang dapat di perbaharui: 

  
penggunaan energi yang dapat di perbaharui

total penggunaan energi
   100   

 
 

900kWh
   100     0   

 Di asumsikan, jika hasil dari indikator di atas dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di bawah 50% maka indikator tidak 

green. Dari hasil perhitungan di atas terlihat jika angka menunjukan 0%, 

pada indikator ini CV. Griya cushion tidak green. Di karenakan belum 
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terdapat  penggunaan energi yang di perbaharui pada CV. Griya cushion. 

penggunaan energi yang dapat di perbaharui seperti PLTP( pembangkit 

listrik tenaga panas seperti solar panel, PLTA ( pembangkit listrik tenaga 

air) seperti kincir air, menggunakan energi angin seperti kincir angin. 

 

7. Intensitas gas rumah kaca  

Pada Indikator ini perusahaan CV. Griya Cushion tidak menghasilkan 

gas rumah kaca. Perusahaan tidak melakukan hal- hal yang mengakibatkan 

gas rumah kaca. Sehingaa pada indikator ini Gas rumah kaca yang di 

hasilkan ialah 0 (nol). Jumlah produk yang di hasilkan dalam satu bulan 

sebanyak  ±480 produk .Berikut cara mengukur intensitas gas rumah kaca: 

(gas rumah kaca yang di hasilkan dari konsumsi energi selama 

proses produksi gas rumah kaca yang di hasilkan dari  verhead 

 gas rumah kaca yang di hasilkan dari penggunaan transportasi 

gas rumah kaca yang di hasilkan pada saat proses produksi)

                                               
 

    
 

       
         

Di asumsikan, jika hasil dari indikator dibawah dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di atas 50%, maka indikator tidak 

green. Dari hasil perhitungan di atas dapat di simpulkan bahwa pada 

indikator ini perusahaan CV. Griya Cushion sudah Green karena proses 

produksi CV. Griya Cushion tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti 

karbon dioksida, metana ataupun gas lainnya. 
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8. Intensitas residu atau limbah  

Pada indikator ini mengukur berapa banyak limbah yang di hasilkan 

oleh CV.Griya Cushion. Berikut ini limbah yang di hasilkan oleh CV. Griya 

Cushion: 

a. Sisa dari busa yang dapat dapat di gunakan kembali. 

Contohnya potongan busa yang di olah menjadi bantal 

untuk bayi. Sisa busa yang di hasilkan oleh CV. Griya 

Cushion sebanyak 4 kg. 

b. Kain katun yang dapat di gunakan kembali, potongan kecil 

dari kain dapat di gunakan kembali menjadi renda untuk 

sprei.dalam satu bulan sisa kain yang di hasilkan oleh CV. 

Griya cushion sebanyak 16kg. 

c. Dakorn yang dapat di gunakan kembali. Dalam satu bulan 

limbah dakorn yang di hasilkan sebanyak 3kg. 

d. Plastik kemasan pembungkus, pada CV. Griya cushion 

limbah plastik hanya menjadi sampah dan tidak bisa di 

gunakan kembali / reuse atau pun di daur ulang. Limbah 

plastik yang di hasilkan oleh CV. Griya cushion dalam satu 

bulan sebanyak 3kg 

 Dari hasil survei tidak terdapat penggunaan bahan bakar untuk 

memproduksi produk, sehingga penggunaan bahan bakar yang di gunakan 

ialah 0 (nol). Berat Input yang di gunakan sebanyak 500 kg untuk 480 pcs 
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dapat di lihat pada tabel 4.1. Berat total produk yang di hasilkan sebagai 

berikut ini : 

Tabel 4. 9 Data Produk CV. Griya Cushion dalam 1 bulan untuk 480 pcs 
No  Nama produk   Berat produk  Banyak produk  Total berat 

produk 

1 Cushion  1150 gr 100 pcs 115.000 gr 

2 Sprei  750 gr 50 pcs 37.500 gr 

3 Bantal kepala 

dewasa 

850gr 100 pcs 85.000 gr 

4 Bedcover  2200 gr 35 pcs 77.000 gr 

5 Bantal guling 

dewasa 

1150 gr 60 pcs 69.000 gr 

6 Bantal hias 800 gr 100 pcs 80.000 gr 

7 Bantal bayi 300 gr 35 pcs 10.500gr 

Total Berat Produk    480 pcs = 474.000gr 

= 474 kg 

Sumber: Data Primer yang di olah ( 2017) 

Di asumsikan, jika hasil dari indikator dibawah dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di atas 50% ,maka indikator tidak 

green. Berikut cara mengukurnya: 

 

                                                        
                                     

                                               
 

 

   
                

      
 

 
    

      
 

                   

Dari hasil perhitungan di atas menunjuka angka 5.4%, dimana pada 

indikator ini perusahaan sudah termasuk green. Karena dari 4 bahan baku 
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utama, 3 dari bahan baku  utama tersebut di daur ulang dan di gunakan 

kembali yaitu busa, dakorn dan kain. Sehingga  dengan daur ulang ini dapat 

mengurangi limbah sampah yang ada. 

9. Intensitas pencemaran udara 

Dari hasil survei di tempat produksi tidak di temukan pencemaran 

udara. Tidak terdapat gas- gas yang berbahaya.  Sehingga untuk berat emissi 

udara per unit output ialah 0 (nol). Untuk jumlah produk yang di hasilkan 

dalam sebulan sebanyak 480pcs. Berikut ini cara mengukurnya: 

  
berat emissi udara per unit output

 jumlah produk yang di hasilkan dalam satu bulan
 

  
0

 480 pcs
 

  0  100    0  

Di asumsikan, jika hasil dari indikator dibawah dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di atas 50% ,maka indikator tidak 

green.Dari hasil perhitungan di atas dapat di simpulkan bahwa pada 

indikator ini perusahaan CV.Griya Cushion sudah green. Dalam proses 

produksi CV.Griya Cushion tidak terdapat pencemaran udara. Tidak 

terdapat gas- gas yang bahaya.  

10. Intensitas pencemaraan air 

Pada perusahaan CV.Griya Cushion tidak terdapat pencemaran air, 

karena saat proses produksi tidak terdapat proses untuk menggunakan air. 

Penggunaan air hanya unutk kebutuhan pribadi para karyawan yang tidak 

ada hubungannya dengan memproduksi produk. Penggunaan air kadang di 
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gunakan hanya untuk mencuci kain yang kotor saja. Tapi tahap dalam 

mencuci kain kotor ini sangatlah jarang. Sehingga untuk berat pollutan air 

perunit ialah 0( nol). Untuk jumlah produk yang di gunakan sebanyak 480 

pcs. Berikut ini cara mengukurnya: 

  
berat polutan air per unit output 

jumlah produk yang di hasilkan dalam satu bulan 
 

  
0 

480 pcs 
            

Di asumsikan, jika hasil dari indikator dibawah dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di atas 50% ,maka indikator tidak 

green.Dari hasil perhitungan di atas, indikator ini sudah green karena hasil 

berada di bawah 50%. Hal ini terjadi karena, CV. Griya Cushion tidak 

mencemari air di lingkungannya.  

11. Proporsi lahan ( natural land) 

Lahan hijau merupakan salah satu cara agar dapat mengurangi gas 

rumah kaca. Pada CV. Griya cushion semua lahan yang ada di gunakan 

untuk tempat produksi, kantor, dan gudang. Sehingga untuk luas lahan alami 

yang ada ialah 0 m
2 

. Untuk luas lahan dari perusahaan ialah 480 m
2. 

Berikut 

cara mengukur proporsi lahan hijau: 

  
data luas dari lahan alami yang ada 

total dari lahan yang ada
   100   

  
0 m

2
 

480 m
2
 
   100    0  
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Di asumsikan, jika hasil dari indikator di atas dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di bawah 50% maka indikator tidak 

green.  Dari hasil perhitungan di atas angka menunjukan di bawah 50%, 

dimana pada indikator ini perusahaan CV. Griya Cushion belum green 

karena tidak terdapat lahan hijau di karenakan keadaan kondisi pabrik yang 

tidak cukup untuk membuat lahan hijau dan kondisi lingkungan yang tidak 

dapat membuat lahan hijau. 

12. Bahan dari produk yang dapat di daur ulang atau di gunakan kembali. 

Pada indikator ini, bahan dari produk yang dapat di daur ulang atau di 

gunakan kembali. Berikut ini bahan- bahan yang dapat di daur ulang dan di 

gunakan kembali: 

a. Sisa dari busa yang dapat dapat di gunakan kembali. 

Contohnya potongan busa yang di olah menjadi bantal dan 

untuk mengisi bantal hias. Sisa busa yang di hasilkan oleh 

CV. Griya Cushion sebanyak 4 kg. 

b. Sisa Kain katun yang dapat di gunakan kembali, potongan 

kecil dari kain dapat di gunakan kembali menjadi renda 

untuk sprei. Dalam satu bulan sisa kain yang di hasilkan 

oleh CV. Griya cushion sebanyak 16kg. 

c. Sisa Dakorn yang dapat di gunakan kembali untuk mengisi 

bantal. Dalam satu bulan limbah dakorn yang di hasilkan 

sebanyak 3kg. 
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Tabel 4. 10 Berat bahan baku yang di daur ulang atau di 

gunakan kembali dalam 1 bulan 
No Bahan baku Berat 

1 Busa 4 kg 

2 Dakorn  3kg 

3 Kain katun  16 kg 

Total Berat bahan baku yang di daur ulang  23 kg 

Sumber: Data Primer yang di olah (2017) 

Total berat produk sebanyak 474 kg yang dapat di lihat pada tabel 4.9. 

Berikut ini cara mengukur indikator bahan produk yang di daur ulang atau 

di gunkan kembali : 

  

                                        
                            

                  
   100   

  
     

      
   100   

           100     4.85   

Di asumsikan, jika hasil dari indikator di atas dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di bawah 50% maka indikator tidak 

green. Dari hasil perhitungan di atas menunjukan bahwa pada indikator ini 

perusahaan belum green. Perusahaan CV. Griya Cushion belum dapat 

mengolah limbah dengan efisien, banyak limbah yang masih belum di 

pergunakan. Limbah menumpuk yang mengakibatkan tempat menjadi 

sempit. 

13. Produk yang di daur ulang  

Pada indikator ini mengukur produk yang dapat di daur ulang. Pada 

CV. Griya Cushion produk yang dapat di daur ulang ialah sprei. Dimana 

sprei yang cacat atau salah jahit dapat di gunakan kembali menjadi sebuah 
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produk yang ada nilainya. Dari tabel 4.9, dapat di lihat berat produk sprei 

yang dapat di daur ulang sebesar 37500 gr. Total berat produk sebanyak 

474000 gr. Berikut cara mengukur indikator produk yang dapat di daur 

ulang: 

 
                                            

Total berat produk
   100   

 
        

         
   100   

        100      7.9  

Di asumsikan, jika hasil dari indikator di atas dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di bawah 50% maka indikator tidak 

green.Dari hasil perhitungan di atas, pada indikator ini perusahaan belum 

green. Perusahaan belum green karena sisa kain belum terpakai dengan 

efisien. Dan hanya terdapat 1 produk yang dapat di olah kembali. Di sini 

produk sprei yang dapat di gunakan kembali ialah produk sprei yang cacat. 

14. Bahan produk yang bisa di perbaharui. 

Dalam indikator ini menilai tingkat dari bahan baku yang dapat di 

perbaharui. Pada CV. Griya Cushion, bahan baku yang dapat di perbaharui 

hanya bahan baku kain, karena kain berasal dari pohon kapas. Kapas 

merupakan bahan baku yang dapat di perbaharui lagi, karena kapas dapat 

tumbuh lagi sekitar 3 sampai 4 bulan. Berat dari  bahan baku yang dapat di 

perbaharui yaitu kain sebanyak 200 kg yang dapat di lihat dari tabel 4.1. 

Total berat semua produk 474kg yang dapat di lihat pada tabel 4.9. Berikut 

cara mengkur indikator bahan produk yang dapat di perbaharui:  
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total berat produk
   100    

  
     

     
   100   

          100      42.1  

 

Di asumsikan, jika hasil dari indikator di atas dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di bawah 50% maka indikator tidak 

green.Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa pada indikator ini 

perusahaan CV. Griya Cushion belum green. Hal ini terjadi karena dari 4 

bahan baku utama yang ada hanya 1 bahan baku yang merupakan bahan 

yang dapat di perbaharui, sedangkan bahan baku lainnya merupakan bahan 

baku yang tidak dapat di perbaharui. 

15. Bahan produk yang tidak dapat di perbaharui 

Di indikator ini mengukur berapa persentase bahan produk yang tidak 

dapat di perbaharui. Di sini bahan- bahan yang tidak dapat di perbaharui 

adalah: busa, dakorn, plastik. Umur hidup dari produk ialah sekitar 4 tahun. 

Berat bahan baku yang tidak dapat di perbaharui dapat di lihat pada tabel 

4.6 ialah sebanyak 300kg. Berikut ini cara mengukur indikator bahan 

produk yang tidak dapat di perbaharui: 

 

                                                                
               

umur hidup dari produk
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Di asumsikan, jika hasil dari indikator di atas dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di bawah 50% maka indikator tidak 

green. Pada  indikator ini yang di ukur ialah intensitas dari bahan produk 

yang tidak dapat di perbaharui dalam suatu produk. Hasil dari perhitungan 

menunjukan tidak green. Karena bahan baku utama dari produk CV. Griya 

Cushion ialah bahan- bahan yang tidak dapat di perbaharui seperti busa, 

dakorn, dan plastik. 

16. Bahan yang berbahaya dalam produk  

Di indikator ini mengukur mengenai persentase bahan yang berbahaya 

yang ada dalam produk. Pada CV. Griya cushion bahan baku yang ada 

merupakan bahan baku yang aman untuk manusia, hanya saja berbahaya 

untuk lingkungan sekitar. Produk yang suatu saat akan menjadi sampah 

akan dapat merusak lingkungan. Busa, dakorn, dan plastik merupakan bahan 

yang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai dan di perbaharui. 

Sehingga di simpulkan bahwa bahan baku busa, dakorn dan plastik 

merupkan bahan baku yang berbahaya. Berat bahan baku yang berbahaya 

sebanyak 300 kg yang dapat di lihat pada tabel 4.7. Berat total produk 

sebanyak 474 kg dapat di lihat pada tabel 4.9. Berikut ini cara untuk 

mengukur indikator bahan produk yang berbahaya: 

 
                                        

 total berat produk 
   100    
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 474 kg 
   100     63   

Di asumsikan, jika hasil dari indikator dibawah dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di atas 50% ,maka indikator tidak 

green. Dari hasil perhitungan dapat di simpulkan bahwa pada indikator ini 

perusahaan tidak green. Dari 4 bahan baku utama terdapat 3 bahan baku 

yang berbahaya untuk lingkungan. Busa, dakorn dan plastik yang 

membahayakan lingkungan sekitar karena bahan tersebut membutuhkan 

waktu yang lama untuk dapat terurai, hal ini dapat merusak lingkungan dan 

merusak ekosistem. 

17. Intensitas penggunaan energi untuk mengkonsumsi produk jadi 

Pada indikator ini mengukur penggunaan energi untuk mengkonsumsi 

produk jadi. Untuk indikator ini untuk menggunakan produk dari  CV. Griya  

Cushion tidak memerlukan energi dalam mengkonsumsinya / 

menggunakannya. Sehingga untuk rata- rata konsumsi energi per unit 

produk ialah 0(nol). Untuk banyak unit yang di produksi dalam satu bulan 

sebanyak 480 pcs. Berikut perhitungannya: 

  

(rata  rata dari konsumsi energi per unit 

unit yang di produksi)

jumlah produk yang di hasilkan dalam satu bulan 
 

  
(0 480 pcs)

480 pcs 
 

     

Di asumsikan, jika hasil dari indikator dibawah dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di atas 50% ,maka indikator 
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tidak green. Dari hasil perhitungan di atas pada indikator penggunaan 

energi untuk mengkonsumsi produk jadi ialah green karena hasil 

menunjukan di bawah 50%. Dalam mengkonsumsi produk jadi dari 

CV.Griya Cushion tidak membutuhkan energi apapun. Karena dalam 

penggunaan bantal, guling, sprei, bedcover, dan produk lainnya dapat 

di gunakan langsung.  

18. Intensitas emissi gas rumah kaca 

Pada indikator ini melihat seberapa banak gas emissi yang di hasilkan 

oleh CV. Griya Cushion. Pada CV. Griya cushion tidak terdapat emissi gas 

rumah kaca, tidak terdapat ga- gas yang berbahaya yang merusak ozon. 

Sehingga untuk rata- rata gas rumah kaca ialah 0 ( nol). Untuk unit yang di 

produksi sebanyak 480 pcs. Berikut cara mengukurn intensitas ini: 

  

(rata  rata gas rumah kaca per unit produk  

unit yang di produksi )

jumlah produk yang di hasilkan dalam satu bulan 
 

  
       

480 
 

             

Di asumsikan, jika hasil dari indikator dibawah dari 50%, maka 

indikator sudah green. Jika indikator di atas 50% ,maka indikator tidak 

green.Dari hasil perhitungan di atas, pada indikator ini CV. Griya Cushion 

termasuk kedalam tingkat green karena CV. Griya Cushion tidak 

menghasilkan gas rumah kaca. 
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Dari hasil perhitungan ke- 18 indikator di atas dapat di simpulkan 

dalam tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4. 11 Hasil Identifikasi Praktek Green 
No Indikator Green 

Yes No 

1 Intensitas bahan yang tidak dapat di 

perbaharui  

  

2 Intensitas bahan yang berbahaya   

3 Bahan daur ulang/ bahan yang dapat di 

gunakan kembali 

  

4 Intensitas air   

5 Intensitas energi   

6 Penggunaan energi yang dapat di 

perbaharui 

  

7 Intensitas gas rumah kaca   

8 Intensitas residu/ limbah   

9 Intensitas pemcemaran udara   

10 Intensitas pencemaran air   

11 Proporsi lahan alami   

12 Bahan dari produk yang dapat di daur 

ulang atau di gunakan kembali 

  

13 Produk yang dapat di daur ulang   

14 Bahan produk yang bisa di perbaharui   

15 Bahan produk yang tidak dapat di 

perbaharui 

  

16 Bahan yang berbahaya dalam produk    

17 Intensitas penggunaan energi untuk 

mengkonsumsi produk 

  

18 Intensitas emissi gas rumah kaca   

Total 8 10 

Sumber: Data Primer yang di olah (2017) 

Dari tabel 4.11 di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat 8 indikator 

yang green dan 10 indikator yang tidak green. Menurut OECD, dari kriteria 

tabel OECD dengan jumlah indikator yang green sebanyak 8 indikator 

berada pada tingkatan intermediate.  
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Dari hasil perhitungan terdapat 8 indikator yang green yaitu: intensitas 

air, intensitas energi,intensitas gas rumah kaca,intensitas limbah dan residu, 

intensitas pencemaran air, intensitas pencemaran udara, intensitas 

penggunaan energi untuk mengkonsumsi produk jadi, dan intensitas emissi 

gas rumah kaca. Di sini, perusahaan CV. Griya Cushion green pada 

indikator pencemaran udara dan gas rumah kaca karena aktivitas produksi 

pada CV. Griya Cushion tidak menghasilkan karbon dioksida, nitrogen dan 

gas- gas lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Aktivitas yang green juga 

terdapat pada indikator pencemaran air, karena air yang di gunakan hanya 

untuk kebutuhan pribadi para karyawan yang tidak ada berhubungan dengan 

produksi. Indikator yang green juga terdapat pada indikator intensitas energi 

untuk sebuah produk, dari hasil perhitungan di atas menunjukan jika untuk 

sebuah prosuk intensitas penggunaan energi yang di gunakan tidak tinggi 

dan untuk menggunakan produk dari CV.Griya Cushion tidak membutuhkan 

energi apapun. Produk dapat langsung di gunakan. Indikator green juga 

terdapat pada indikator limbah, dimana pada CV. Griya Cushion sudah 

melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi beberapa limbah. 

Dari hasil perhitungan terdapat 10 indikator yang tidak green. Dimana 

banyak intensitas yang tidak green mengenai bahan bakunya. Bahan baku 

dari CV. Griya Cushion merupakan bahan baku yang sulit untuk di 

perbaharui dan berbahaya untuk lingkungan. Bahan baku seperti busa, 

dakorn dan plastik, membutuhkan waktu yang lama untuk dapat di 

perbaharui dan terurai.  Banyak indikator yang tidak green di karenakan 
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oleh bahan baku dari perusahaan ini. Limbah dari bahan baku memang 

sudah di daur ulang untuk di gunakan kembali, hanya saja limbah yang akan 

di gunakan banyak yang menumpuk di gudang atau pun tempat produksi 

seperti gambar berikut ini: 

 

Gambar 4. 2 Tumpukan limbah di depan pintu produksi 

 

Gambar 4. 3 Tumpukan limbah di gudang 
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Dari gambar 4.2 dan 4.3, terlihat tumpukan limbah yang belum di 

gunakan dengan efisien. Sehingga dengan penumpukan ini membuat tempat 

produksi menjadi sempit dan tidak tertata. Dan seiring berjalannya waktu, 

limbah yang seharusnya dapat di gunakan tersebut kualitasnya menjadi 

kurang bagus lagi untuk dapat menjadi bahan baku. Indikator yang tidak 

Green, juga terdapat pada lahan alami dimana pada lokasi pabrik berada 

pada lingkungan kaligawe. Dimana pada lingkunan ini gersang dan sering 

terkena banjir di saat musim hujan. Sehingga dengan kondsi lingkungan 

seperti ini tidak memungkin kan untuk CV. Griya Cushion untuk membuat 

lahan hijau. Semua lahan di pergunakan untuk tempat produksi, kantor dan 

gudang. 

4.5  Perancangan Green Manufacturing 

CV. Griya Cushion berada pada tingkat intermediate dengan 8 

indikator yang green dan 10 indikator yang tidak green. Untuk dapat 

meningkatkan tingkatannya menjadi advanced di perlukannya perancangan 

Green Manufacturing. Berikut ini ialah perancangan green manufacturing 

pada CV.Griya Cushion : 

1. Recycling, Reduce, Reuse 

Pada tahap ini, perusahaan dapat melakukan 3R yaitu Recycling, 

Reuse, Reduce. Berikut ini tahap- tahap yang sebaiknya di lakukan CV. 

Griya Cushion semarang 

a. Recycling : pada tahap ini perusahaan dapat mengolah kembali sisa- 

sisa bahan baku. Dimana bahan baku yang dapat di olah kembali 
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seperti: busa, kain. Untuk busa dan kain, perusahaan CV. Griya 

Cushion sudah melakukan daur ulang, mereka mengolah kembali 

potongan busa yang di potong menjadi ukuran yang lebih kecil yang 

di gunakan untuk mengisi bantal hias. Sedangkan untuk kain mereka 

mengolah kembali kain perca menjadi sarung untuk bantal hias dan 

renda untuk sarung bantal. Sisa kain juga dapat di pergunakan untuk 

menciptakan produk baru yaitu keset kaki. Hanya saja dari beberapa 

tindakan di atas sisa limbah yang ada tidak di pergunakan semuanya, 

banyak kain dan busa yang tertumpuk. Pada gambar 4.4 terlihat 

banyak tumpukan busa dan kain yang masih belum di gunakan. 

 

Gambar 4. 4 Tumpukan sisa busa dan kain 

Dari gambar 4.4 terlihat tumpukan sisa busa dan kain yang 

belum di gunakan. Sebaiknya sisa busa dan kain yang ada segera di 

gunakan. Sisa busa dan kain dapat di gunakan kembali dengan cara 

menciptakan produk baru atau sisa busa dan kain dapat di jual.  

b. Reuse: pada tahap ini perusahaan sudah melakukan tindakan reuse, 

dimana perusahaan menggunakan kembali sisa dakorn yang ada. Sisa 
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dakorn di gunakan untuk mengisi bantal bayi dan guling bayi. Pada 

gambar 4.5 terlihat sisa dakorn yang akan di gunakan. 

 

Gambar 4. 5 Sisa dakorn yang akan di gunakan kembali 

c. Reduce: reduce merupakan tahap mengurangi atau mengganti bahan 

baku ataupun energi. Bahan baku yang dapat di reduce ialah plastik 

karena pada perusahaan ini, plastik hanya terbuang begitu saja dan 

tidak di gunakan sama sekali. Dengan tahap reduce ini sebaiknya 

perusahaan mengurangi pemakainan plastik. Tidak hanya mengurangi 

di bahan baku, tindakan mengurangi juga di lakukan pada energi 

listrik. Dimana dari hasil survei ada alat- alat listrik menyala padahal 

tidak di gunakan. Hal ini merupakan pemborosan listrik. Pemborosan 

juga di lakukan pada banyak lampu yang menyala di siang hari dan 

lampu menyala saat ruangan tidak di gunakan, hal ini dapat di lihat 

dari gambar 4.6. Sebaiknya pengunaan lampu pada siang hari di 

kurangi dan mematikan alat- alat yang sudah tidak di butuhkan lagi.  
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Gambar 4. 6 Lampu yang menyala pada ruangan yang kosong 

2. Waste to Resource 

Proses waste to resource ialah proses pengubahan di lakukan pada 

bahan baku yang sudah tidak di gunakan lagi. Pada CV. Griya Cushion, 

perusahaan ini sudah melakukan beberapa tindakan mengubah sampah 

menjadi bahan baku. Terdapat 4 bahan baku utama pada CV. Griya 

Cushion, dari ke empat bahan baku yang ada 3 dari bahan baku tersebut 

sudah menerapkan waste to resources. Sisa kain perca yang di gunakan 

kembali untuk menjadi sarung bantal hias yang dapat di lihat pada gambar 

4.7, dimana mereka menggabungkan beberapa kain menjadi sarung bantal. 

Sisa kainpun di gunakan kembali untuk membuat renda pada sprei. Sisa 

busa yang di gunakan kembali untuk mengisi bantal hias. Sisa dakornpun 

juga di gunakan kembali untuk mengisi bantal dan guling.  
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Gambar 4.7 Bantal hias 

Hanya saja pada bahan baku plastik, perusahaan ini tidak melakukan 

tindakan apapun, mereka hanya membuang sampah plastik tersebut. 

Sebaiknya sampah plastik tersebut di jual kepada pengumpul plastik. 

Dimana hasil dari penjualan plastik dapat menambah pemasukan 

perusahaan. Perusahaan CV. Griya Cushion juga dapat menerapkan metode 

Eco- Bricks. Eco-bricks adalah pengolahan sampah plastik menjadi material 

ramah lingkungan. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah tumpukan 

sampah plastik menjadi suatu benda material yang ramah lingkungan. 

Material ramah lingkungan tersebut dibuat dengan cara memasukkan dan 

memadatkan sampah plastik yang sudah bersih dan kering ke dalam botol 

plastik bekas serta menggunakan tongkat kecil untuk memadatkan sampah 

plastik ke botol tersebut. Berikut ini contoh dari metode Eco- bricks : 
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Gambar 4. 8 Contoh kegiatan Eco- Bricks 

 

Gambar 4. 9 Botol plastik dari metode Eco- bricks yang menjadi sebuah meja 

 

Metode Eco- bricks dapat di sarankan untuk diterapkan oleh CV. 

Griya Cushion dengan cara mengumpulkan sampah- sampah plastik 

kemasan yang tidak terpakai ke dalam botol minuman plastik. Sehingga 

sampah plastik yang ada tidak merusak lingkungan dan sampah lebih 

bermaanfaat untuk menjadi material. 
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3. Biodegradable 

Pada tahapan ini CV. Griya Cushion dapat mengganti beberapa bahan 

bakunya menjadi bahan baku yang ramah lingkungan. Berikut ini bahna 

baku yang dapat di ubah:  

a) Mengganti busa polyurethanes menjadi busa limbah jagung. 

Dimana limbah jagung lebih aman dan tidak berbahaya. 

Limbah busa jagung dapat mudah terurai sehingga tidak 

merusak lingkungan sekitar dan busa lebih mudah untuk dapat 

di perbaharui. Dampak dengan mengganti bahan baku ini ialah 

harga produk yang jauh meningkat karena bahan baku limbah 

busa yang lebih mahal dari busa polyol. 

b) Mengganti dakorn dengan kapuk. Seperti yang kita ketahui 

dakorn merupakan serat plastik, dimana dakorn membutuhkan 

waktu yang lama untuk dapat terurai dan di perbaharui. Kapuk 

merupakan bahan yang lebih ramah lingkungan di bandingkan 

dakorn. Kapuk berasal dari pohon randu, dimana pohon randu 

dapat dengan mudah terurai dan tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk dapat di perbaharui lagi. Dampak dengan 

mengganti dakorn menjadi kapuk ialah segmentasi pasar yang 

berubah. 

c) Menganti plastik LDPE menjadi Plastik biodegradable dari 

pati singkong dan Chitosan, ini merupakan salah satu alternatif 

bahan pembungkus. Selain ramah lingkungan karena mudah 
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terurai, juga memiliki karakteristik awet dan tahan hingga 

bulan ke-3 dari pemakaian. Dampak dari mengganti bahan 

baku ini ialah kemasan packaging yang kurang menarik karena 

plastik Biodegradable yang warnanya lebih pudar dari plastik 

LDPE sehingga produk kurang dapat di lihat dari kemasan. 

4. Alternatif Energy 

Pada CV. Griya Cushion belum terdapat penggunaan energi alternatif. 

Perusahaan dapat menggunakan pembangkit listrik tenaga surya dengan 

membuat solar panel. Solar panel adalah alat yang mengubah energi cahaya 

sinar matahari menajdi energi listrik. Dimana dengan menggunakan solar 

panel ini dapat menggurangi pemakaian listrik dan dapat menghemat 

pengeluaran. Hanya saja pada perusahaan ini belum memiliki pengetahuan 

mengenai cara untuk membuat panel surya. 

5.  Energy Efficiency 

Pada CV. Griya Cushion penggunaan energi masih belum efisien. 

Energi utama yang di gunakan ialah energi listrik. Pada tahapan ini, CV 

Griya Cushion dapat mengunakan energi lebih efisien lagi dengan cara 

berikut ini: 

a) Mematikan alat- alat listrik yang sudah tidak di gunakan lagi. 

Banyak di temui alat- alat produksinya yang menyala saat 

tidak sedang di gunakan. Perusahaan dapat memberikan 

edukasi tentang kebiasaan yang lebih green kepada para 

karyawan. 
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b) Mematikan lampu saat sudah tidak di perlukan lagi dan 

Mengganti lampu dengan lampu LED. Dimana lampu LED 

lebih rendah watt nya dari pada lampu TL. Lampu TL miliki 

daya sebesar 36 watt, sedangkan lampu LED dengan watt kecil 

dapat memberi cahaya yang lebih terang. 

c) Membuat jendela pada tempat produksi, agar perusahaan tidak 

perlu menggunakan kipas angin yang banyak.  

6. Product and Packaging Design. 

Pada kemasan produk CV. Griya cushion bahan yang di gunakan tidak 

ramah lingkungan yaitu plastik LDPE. Dimana plastik merupakan bahan 

yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai. Pada tahap 

perancangan ini sebaiknya perusahaan dapat mengubah kemasan menjadi 

kemasan yang lebih ramah lingkungan. Kemasan dapat di buat dari Plastik 

biodegradable dari pati singkong dan chitosan, ini merupakan salah satu 

alternatif bahan pembungkus. Selain ramah lingkungan karena mudah 

terurai, juga memiliki karakteristik awet dan tahan hingga bulan ke-3 dari 

pemakaian. Dampak dari mengganti bahan baku ini ialah kemasan 

packaging yang kurang menarik karena plastik Biodegradable yang 

warnanya lebih pudar dari plastik LDPE sehingga produk kurang dapat di 

lihat dari kemasan. Tetapi untuk menanggulangi hal ini perusahaan dapat 

memberikan contoh sample barang terlebih dahulu kepada konsumen 

sebelum membelinya. 


