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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan dunia industri merupakan salah satu indikator yang memberikan 

penggambaran untuk menilai perkembangan ekonomi suatu Negara. Kemajuan 

industri di Indonesia dapat dilihat dengan adanya berbagai kegiatan ekonomi yang 

memenuhi seluruh aspek kehidupan mulai dari munculnya industri makanan, 

kesehatan, busana, dan lainnya. Kemajuan tersebut dapat memberikan dampak 

positif berupa kesadaran menjaga ekosistem atau lingkungan sekitar agar tidak 

tercemar. Selain itu, kemajuan juga dapat memberikan dampak negatif apabila 

hanya berfokus pada keuntungan namun tidak memperhatikan lingkungan akibat 

dari adanya industri tersebut sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut. 

Upaya-upaya penanganan lebih lanjut nantinya menjadi tugas pemerintah daerah 

melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan seperti yang tercantum 

dalam pasal 14 ayat (1) huruf J undang-undang Nomor 32 tahun 2004. 

Lingkungan sebagai aset yang akan diwariskan untuk generasi mendatang 

seharusnya dijaga dengan penuh kesadaran. Lingkungan hidup merupakan satu 

kesatuan yang saling berpengaruh dari semua benda, daya, keadaan dan makhluk 

hidup yang juga manusia dengan perilakunya yang nantinya mempengaruhi 

kehidupan, kesejahteraan, baik kehidupan sendiri maupun pengaruh untuk 

kehidupan makhluk lain (Sukoharjo, 2009). Pembangunan berkelanjutan 

diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang dapat dilihat sebelum dan 

setelah adanya industri tersebut. Pengukuran dampak lingkungan yang muncul 

dari adanya industri dapat dilakukan dengan beberapa indikator lingkungan. 

Indikator pengukuran dampak lingkungan sebagian dapat dilihat dari perubahan 

iklim dengan cara pengukuran CO2 dan intensitas emisi gas rumah kaca, lapisan 

ozon dengan mengetahui bahan-bahan perusak ozon, kualitas udara dengan 

mengukur intensitas emisi SOx dan NOx, dan sumber daya energi dengan 

mengukur intensitas penggunaan energi (OECD, 2008). Dampak lingkungan yang 
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terjadi dan terukur secara kuantitas dapat menjadi acuan dan arah untuk langkah 

selanjutnya yang akan diambil setelah mengetahui seberapa besar dampak yang 

dirasakan. Data tersebut dapat dijadikan sebagai parameter dalam perilaku 

berkehidupan. 

Pencemaran sering dikaitkan dengan banyaknya industri yang berkembang di 

suatu daerah. Hal tersebut memiliki keterkaitan pengaruh yang berbanding lurus. 

Perkembangan adanya industri kecil maupun besar telah mewarnai perekonomian 

Indonesia dimana dengan adanya industri tersebut diharapkan menggerakkan roda 

perekonomian dan dapat menekan angka pengangguran di daerah tersebut (Sari dkk., 

2012). Dampak lingkungan dari adanya IKM yang kurang perhatian menyebabkan 

munculnya berbagai masalah baru seperti pencemaran air, pencemaran udara, 

pencemaran suara atau kebisingan, dan lain-lain (Adhitya, 2013). 

Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan bentuk usaha yang 

dikembangkan oleh masyarakat sebagai upaya bersama membangun pertumbahan 

ekonomi negara (Hapsari, Hakim dan Soeaidy, 2014). Berbeda dengan industri besar, 

pada IKM proses produksi menghasilkan produk dengan skala kecil. Proses produksi 

dari IKM menggunakan bahan baku lokal atau bukan impor sehingga hal ini 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sektor IKM mampu bertahan di masa 

krisis dimana nilai mata uang dollar tidak mempengaruhi nilai mata uang rupiah 

(Saparuddin, 2011). Alasan inilah yang menjadikan IKM mampu menguatkan 

perekonomian nasional yang memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah. Fungsi 

lain adanya IKM dapat menjadikan masyarakat produktif dan berpenghasilan secara 

mandiri sehingga taraf hidup masyarakat mengalami peningkatan (Tejasari, 2008). 

IKM tahu salah satu bagian dari IKM yang merupakan bentuk usaha 

masyarakat yang populer dan berkembang di Indonesia karena Indonesia merupakan 

negara yang beriklim tropis sehingga pertumbuhan kedelai sebagai bahan baku utama 

pembuatan tahu dapat tumbuh dengan baik. Kedelai di negara Indonesia pada 

umumnya digunakan sebagai bahan olahan produk tahu dan tempe (Sarwono dan 

Saragih, 2003). Selain itu, tahu merupakan produk makanan yang bisa dijadikan 
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berbagai macam olahan makanan yang berasal dari kedelai dengan kandungan protein 

tinggi (Cahyadi, 2007). Bahkan hingga sekarang karena bahan baku pembuatan tahu 

hanya kedelai sehingga proses pembuatannya masih menggunakan cara konvensional 

(Lihannoor, 2010). Terlihat dari proses produksinya, tahu merupakan ekstrak protein 

kedelai yang digumpalkan dan diambil sarinya, selain itu tahu juga sudah menjadi 

makanan sehari-hari yang sering dikonsumsi oleh masyarakat disemua kalangan. 

Cara konvensional inilah yang sering ditemukan saat melakukan observasi 

pada sentra IKM tahu di daerah Kampung Purwogondo, Kecamatan Kartasura, 

Sukoharjo.  IKM tahu setiap hari melakukan produksi dalam skala yang besar, hal ini 

disebabkan adanya permintaan yang tinggi dari pesanan di daerah Kartasura dan 

sekitarnya. IKM tahu di kampung tersebut sebagian besar menggunakan sistem make 

to order dimana IKM tahu akan membuat tahu berdasarkan pesanan dari konsumen. 

Tingkat produktivitas yang tinggi tentunya berpengaruh terhadap kondisi lingkungan 

sekitar ditandai dengan timbulnya bau yang tidak sedap di sekitar kampung tersebut. 

Bau yang tidak sedap tersebut dikarenakan sebagian besar IKM tahu melakukan 

pembuangan sisa produksi (air limbah) langsung ke sungai tanpa adanya filtrasi. 

Menurut data penelitian (Nasir dan Saputro, 2015) yang telah dilakukan, terdapat 38 

IKM atau IKM tahu yang ada di kampung tersebut. Berdasarkan studi lapangan awal 

hanya 2 IKM yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri yang 

dimanfaatkan untuk dijadikan biogas.  

Permasalahan mengenai pembuangan limbah di sentra IKM tahu di Kartasura 

dikarenakan karena keterbatasan dana dan lahan serta kemudahan untuk mengalirkan 

limbah ke sungai yang dinilai sebagai faktor mendasar (Nasir dan Saputro, 2015). Hal 

ini yang menyebabkan sungai yang tercemar ditandai dengan bau tak sedap sehingga 

diperlukan beberapa langkah untuk menciptakan kawasan industri yang ramah 

lingkungan dimana diharapkan dapat meminimalkan pencemaran disebabkan oleh 

limbah. Langkah yang dapat dilakukan dengan  pengukuran eco efficiency guna 

menganalisis masalah IKM tahu tersebut. 
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Eko efisiensi (eco efficiency) bagian dari prinsip Green Ergonomics. Eco 

efficiency merupakan penggabungan hubungan antara konsep efisiensi penggunaan 

Sumber Daya Alam (SDA), air, energi dan konsep efisiensi ekonomi dengan 

memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi (Sari et al., 2012). Eco efficiency 

diperkenalkan pertama kali oleh World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) pada tahun 1992 (Sari et al., 2012). Tujuan dari penelitian 

ini guna mengukur dampak lingkungan yang disebabkan oleh IKM tahu Kampung 

Purwogondo, Kecamatan Kartasura dengan analisis limbah cair mengenai kandungan 

kimiawi, selain itu untuk mengidentifikasi dan membandingkan tingkat efisiensi dari 

industri yang sudah memanfaatkan limbah untuk dijadikan biogas dan industri yang 

belum memanfaatkannya. Pengukuran dampak lingkungan material dengan 

menggunakan metode Life Cycle Assessment (LCA) untuk mengetahui dampak dari 

segi teknologi, ekonomi serta lingkungan dari IKM tahu tersebut. 

Penelitian terkait Eco Efficiency telah banyak dilakukan, diantaranya: 

Pengukuran tingkat eko efisiensi menggunakan life cycle assessment (LCA) untuk 

penciptaan produk yang berkelanjutan di industri kecil batik dengan menggunakan 

software SimaPro menghasilkan nilai eco cost dan tingkat eko efisiensi dalam bentuk 

persen dimana dengan memberikan usulan perbaikan menggunakan strategi end of 

life (EoL) (Sari et al., 2012). Penelitian serupa dilakukan (Nindita, Purwanto dan 

Sutrisno, 2012) mengenai evaluasi implementasi eko efisiensi yang diterapkan di 

industri batik di pekalongan dimana hasil dari penerapan perbaikan sikap kerja dapat 

meminimalisir penggunaan air bersih di beberapa tahapan proses pembuatan batik, 

kemudian eko efisiensi juga diperlihatkan dengan penggunaan kayu bakar yang 

kemudian diganti dengan LPG yang masing-masing dihitung emisi dari penggunaan 

bahan bakar tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di IKM tahu diatas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berapa besar dampak lingkungan dari adanya proses produksi IKM tahu 

kampung Purwogondo, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo jika dibandingkan 

dengan standar bakumutu? 

2. Berapa tingkat eco efficiency dan Eco Efficiency Ratio (EER) Rate dari IKM tahu 

yang sudah memanfaatkan limbah cair dengan yang belum memanfaatkan limbah 

cair sebagai biogas di Kampung Purwogondo, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan bagian penting untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian dimana berfungsi untuk mengfokuskan objek penelitian dari kompleksnya 

permasalahan agar menjadi sederhana. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dihasilkan 

dari pembuangan limbah secara langsung ke sungai dari keseluruhan limbah 

IKM tahu di kampung Purwogondo, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo 

2. Penelitian dilakukan untuk menganalisis perbandingan tingkat eco efficiency dan 

Eco Efficiency Ratio (EER) Rate di dua IKM tahu yang belum memanfaatkan 

limbah cair dan yang sudah memanfaatkan limbah cair sebagai biogas untuk 

memberikan wawasan mengenai isu dampak lingkungan perhitungan dengan 

menggunakan software SimaPro. 

3. Limbah yang dianalisis hanya limbah cair yang dihasilkan. 

4. Lingkup perhitungan nilai Life Cycle Assessment (LCA) yaitu gate to gate atau 

hanya pada proses produksi dari IKM tahu. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut: 

1. Menganalisis hasil uji laboratorium mengenai besar dampak lingkungan dengan 

standar bakumutu lingkungan yang telah ada untuk dijadikan parameter dalam 
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mengidentifikasi dampak lingkungan yang disebabkan karena proses produksi 

tahu di Kampung Purwogondo, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. 

2. Membandingkan IKM tahu yang sudah memanfaatkan limbah cair dengan yang 

belum memanfaatkan limbah cair sebagai biogas dengan menggunakan software 

SimaPro untuk perhitungan Life Cycle Assessment (LCA) yang kemudian untuk 

menghitung perbandingan tingkat eko efisiensi kedua IKM tersebut.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meminimalisi dampak lingkungan yang disebabkan karena proses pembuatan 

tahu. 

2. Memberikan sharing ilmu metode industri dan hasil penelitian yang diharapkan 

dapat bermanfaat dalam pengelolaan manajemen bagi sentra IKM tahu. 

3. Mengetahui risiko limbah tahu yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada penelitian tugas akhir ini terdapat lima bab dengan sistematika penulisan 

laporan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan penelitian mulai dari latar belakang 

masalah di IKM tahu Kampung Purwogondo Kecamatan Kartasura, Sukoharjo yang 

merupakan sentra IKM tahu skala kecil dan menengah. Adanya industri yang 

jumlahnya cukup banyak mengakibatkan bau yang tidak sedap di lingkungan sekitar 

kampung tersebut. Permasalahan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat sekitar 

yaitu efek yang ditimbulkan oleh adanya proses produksi tahu. Pada bab pendahuluan 

juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan. Penjelasan tersebut 

memberikan gambaran untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi dari objek 

penelitian yang merupakan gambaran sistem yang akan diteliti. 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori menjabarkan mengenai objek penelitian secara umum meliputi 

penjelasan tahu, macam-macam tahu, alur pembuatan tahu, serta teori dan konsep 

dari metode yang digunakan yang bersumber dari literatur buku dan jurnal ilmiah 

yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Di dalam bab dijelaskan 

mengenai secara rinci konsep metode.  

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian menjabarkan mengenai keberadaan objek penelitian, 

sistematika atau tata cara penelitian, data yang diperlukan dalam penelitian yang 

dibutuhkan untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian, serta urutan proses dari 

awal sampai akhir dalam bentuk flowchart diagram untuk memudahkan dalam 

mengetahui alur penelitian. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan penamaannya dibuat dengan 

tujuan menampilkan hasil dari output penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini 

akan menjabarkan hasil uji laboratorium dampak lingkungan dari industri, output 

software SimaPro dan perhitungan eko efisiensi produk tahu dan menyajikan hasil 

dari penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab penutup sebagai bagian akhir dari perumusan laporan yang berisikan mengenai 

kesimpulan dan saran untuk perbaikan dan edukasi yang dapat diberikan kepada 

pihak IKM tahu. 

 

 


