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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perusahan CV.Griya 

Cushion berada pada tingkat intermediate. Menurut OECD, kriteria sebuah 

perusahaan berada pada tingkatan intermediate melakukan indikator yang green 

dari 6-12 indikatoryang green. Perusahaan dapat berada pada tingkat intermediate 

karena memiliki 8 indikator green sebagai berikut ini: 

1. Intensitas penggunaan air 

2. Intensitas energi 

3. Intensitas gas rumah kaca 

4. Intensitas limbah  

5. Intensitas pencemaran udara 

6. Intensitas pencemaraan air 

7. Intensitas penggunaan energi untuk mengkonsumsi produk 

jadi 

8. Intensitas emissi gas rumah kaca 

Dan dari hasil perhitungan, perusahaan juga memiliki indikator yang tidak 

memenuhi syarat sebagai indikator yang green. Berikut ini 10 indikator yang tidak 

green :  

1. Intensitas bahan yang tidak dapat di perbaharui 

2. Intensitas bahan yang berbahaya 
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3. Bahan daur ulang atau digunakan kembali 

4. Penggunaan energi yang dapat di perbaharui 

5. Proporsi lahan alami 

6. Bahan dari produk yang dapat di daur ulang atau dapat di 

gunakan kembali 

7. Produk yang dapat di daur ulang 

8. Bahan produk yang bisa di perbaharui 

9. Bahan produk yang tidak dapat di perbaharui 

10. Bahan yang berbahaya dalam produk  

Perancangan Green Manufacturing pada CV. Griya Cushion Semarang 

sebagai berikut ini : 

1. Recycling, Reduce, Reuse 

Pada perancangan ini perusahaan CV. Griya Cushion memiliki 4 

bahan baku yang di Recycling, Reduce, Reuse. Untuk Recycling, bahan 

baku yang dapat di daur ulang ialah busa dan kain. Dimana sisa potongan 

busa di olah kembali dengan cara memotong busa menjadi potongan 

kecil- kecil. Sedangkan untuk kain perca menggunakan kain perca untuk 

saru bantal hias dan renda sprei. Sisa kain juga dapat di pergunakan 

untuk menciptakan produk baru yaitu keset kaki. Untuk Reuse, 

perusahaan dapat mengunakan kembali sisa dakorn untuk mengisi bantal 

bayi. Untuk reduce, pada tahap ini perusahaan dapat mengurangi 

penggunaan plastik. 
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2. Waste to resource 

Pada perancangan ini, sisa limbah yang di ubah untuk dapat menjadi 

sumber daya adalah Kain yang dapat di olah kembali menjadi sarung 

batal hias dan renda sprei, Busa yang di potong menjadi bagian yang 

lebih kecil yang berguna untuk mengisi bantal hias, dakorn yang di 

gunakan kembali untuk mengisi bantal dan guling, plastik yang di ubah 

dengan metode Eco- Bricks yang mengubah sampah plastik menjadi 

material yang ramah lingkungan. 

3. Biodegradable 

Pada tahapan perancangan ini, perusahaan dapat mengganti bahan 

baku yang ada seperti: mengganti busa polyurethanes menjadi busa 

limbah jagung, mengganti dakorn menjadi kapuk, mengganti plastik 

LDPE menjadi Plastik biodegradable dari pati singkong dan Chitosan . 

4. Alternative energy 

Perancangan yang dapat di lakukan dengan menggunakan solar 

panel untuk dapat menghasilkan energi listrik, sehingga penggunaan 

listrik dapat berkurang. 

5. Energy eficiency 

Perancangan pada efisiensi enegi dapat di lakukan dengan: 

mematikan alat listrik yang sudah tidak di gunakan lagi, mengganti 

lampu dengan lampu LED, mengurangi penggunaan kipas dengan 

membuat jendela pada tempat produksi. 
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6. Product and packaging design 

Perancangan pada kemasan CV. Griya Cushion dapat di lakukan 

dengan mengubah plastik LDPE menjadi LDPE menjadi Plastik 

biodegradable dari pati singkong dan Chitosan.  

5.2 Saran  

Dari Penelitian ini di harapkan dapat memberikan maanfaat, karena itu 

terdapat beberapa saran sebagai berikut ini: 

1. Bagi CV. Griya Cushion, di sarankan untuk dapat lebih menghemat 

energi listrik yang ada. Sebaiknya lampu yang di gunakan oleh CV. 

Griya Cushion di ganti menajdi lampu hemat energi yaitu LED. Karena 

selama ini lampu yang banyak di gunakan ialah Lampu TL. Lampu TL 

menggunakan daya yang besar di bandingkan dengan LED. Perusahaan 

juga dapat menghemat energi dengan memasang solar panel, solar panel 

berguna untuk menghasilkan energi listrik. Sehingga penggunaan listrik 

dapat jadi lebih rendah. 

2. Bagi CV. Griya Cushion, sebaiknya melakukan tindakan pengolahan 

limbah plastik dengan melakukan Eco – Bricks. Dimana sampah- sampah 

plastik yang ada di tumpuk kedalam botol minuman plastik. Yang dapat 

mengubah sampah menjadi material yang ramah lingkungan Dan 

perusahaan di harapkan dapat mengganti jenis plastik kemasan, Kemasan 

dapat di buat dari Plastik biodegradable dari pati singkong dan chitosan, 

ini merupakan salah satu alternatif bahan pembungkus.  
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3. Bagi CV. Griya Cushion, di harapkan dapat menggunakan limbah secara 

efisien karena terdapat banyak tumpukan sisa busa yang tidak di 

gunakan. Sehingga tumpukan busa ini membuat tempat produksi menjadi 

sempit. 

 

 

 


