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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemanasan global, energi bahan bakar yang semakin terbatas, lahan hijau 

sebagai paru-paru dunia yang semakin sedikit karena eksploitasi manusia dan lain 

sebagainya. Untuk itu perlu adanya upaya penyehatan lingkungan demi 

penghidupan generasi selanjutnya. Gudang dan kantor merupakan salah satu 

sumber sampah dari daerah komersial yang jenis sampahnya merupakan sejenis 

sampah rumah tangga juga termasuk yang diwajibkan melaksanakan pengelolan 

sampahnya. 

Faktor yang mempengaruhi meningkatnya timbulan sampah adalah 

semakin tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah (Linda, 2011). Gudang dan 

kantor merupakan hasil dari suatu pembangunan, aktifitas kerja yang tinggi 

sehingga menjadi salah satu sumber penghasil limbah padat dari aktifitas kegiatan 

pekerjaan di area gudang dan kantor yang memerlukan pengelolaan terhadap 

limbah padatnya. Berdasarkan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah 

adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Kegiatan memproduksi sesuatu dari 

bahan baku dan pembantu akan menghasilkan limbah karena tidak 100% bahan 

yang menjadi input dapat diubah atau diproses menjadi output yang diinginkan. 

Limbah juga merupakan hasil kegiatan atau produksi yang tidak digunakan lagi lalu 

dibuang. Begitu pula dengan kegiatan yang berlangsung di perkantoran dan gudang. 

Gudang adalah ruangan spesifik yang digunakan untuk menyimpan 

berbagai jenis barang dengan sifat dan karakteristik yang dapat berbeda satu 
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terhadap yang lainnya. Menurut Bowersox (1978), gudang adalah lokasi untuk 

penyimpanan produk sampai permitaan (demand) cukup besar untuk melaksanakan 

distribusinya. Penyimpanan dianggap perlu untuk menyesuaikan produk dengan 

kebutuhan konsumen. Ulbert Silalahi (1997) menjelaskan bahwa kantor yaitu suatu 

area kerja yang terdiri atas ruangan, personil, peralatan dan operasi pengelolaan 

informasi. Bangunan gudang dan kantor sebagai tempat kerja, diwajibkan 

memenuhi persyaratan teknis maupun kebersihan sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas kerja dan menjaga kesehatan tenaga kerja baik dalam sifatnya sebagai 

bangunan fisik maupun dalam kegiatan operasionalnya. Pada perusahaan konsep 

ramah lingkungan banyak diterapkan sebagai strategi bisnis, baik dalam bidang 

produksi, pemasaran, bidang sumber daya manusia serta bidang yang lainnya.  

Limbah atau sampah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dari perusahaan 

perlu dilakukan pengelolaan. Sampah yang dikelola dalam Undang - Undang No. 

18 Tahun 2008 adalah sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah 

rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga atau sejenis rumah tangga 

diterangkan pada pasal 19, yaitu terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan 

sampah. Selanjutnya pada pasal 20 diterangkan bahwa, pengurangan sampah adalah 

pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan atau pemanfaatan 

kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah diterangkan pada pasal 

22 yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, serta 

pengolahan. Gudang dan ruang kantor pada PT. X merupakan hasil dari suatu 

pembangunan yang memiliki banyak aktivitas di dalamnya yang terdiri dari 

aktivitas perkantoran, pelayanan umum, dan kegiatan - kegiatan lainnya yang 

dilakukan hampir setiap hari dan akan menyebabkan timbulnya dampak negatif 
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bagi lingkungan yaitu munculnya timbulan limbah padat. Green Warehouse dan 

office adalah konsep dari sebuah perusahaan dimana upaya pembangunan 

berkelanjutan dengan menggunakan aspek perlindungan dan pengembangan 

lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap pengambilan 

keputusan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut 

Sugianto dan Yustina (2016: 3) di tahun 2010 Penerapan green office dalam 

penggunaan kertas 172.313.003 lembar kertas kantor, 8,3% lebih sedikit dari tahun 

2009, informasi yang diterima dari 108 kantor di Negara Finlandia menurut 

Julkunen (2011: 10).  

Sebagian besar limbah padat pada PT. X sudah dikelola namun, pada saat 

pengelolaan belum efektif. Dalam pengelolaanya, hanya beberapa jenis limbah 

padat seperti limbah padat plastik yang di pisahkan oleh petugas kebersihan untuk 

di jual. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan limbah padat yaitu pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan atau pemanfaatan dan pemrosesan akhir 

limbah padat dapat menemui solusi dengan penerapan program green warehouse 

dan office di perlukan sebagai upaya minimalisasi limbah padat domestik yang 

dilakukan oleh PT. X. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan 

diteliti pada penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana pengaruh penerapan program green warehouse dan office 

dalam minimalisasi limbah padat domestik (sampah) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan dalam skripsi analisis minimalisasi 

limbah padat domestik dengan penerapan program green warehouse dan office 

adalah menganalisa penerapan minimalisasi limbah padat domestik (timbulan 

sampah) dengan penerapan program green warehouse dan office di PT. X.  

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian dibatasi 

sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada area gudang (ruang admin dan ruang 

penyimpanan) dan area kantor (ruang bekerja masing masing 

departemen pada PT. X yang terdiri dari 4 departemen). 

2. Masalah yang diteliti adalah minimalisasi limbah padat domestik 

dengan penerapan green warehouse dan green office. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Universitas Satya Negara Indonesia 

a. Mendekatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan 

masyarakat dan dunia kerja agar pendidikan sejalan dengan tuntutan 

pembangunan di berbagai bidang khususnya di bidang pengelolaan 

limbah padat domestik. 

b. Mendapatkan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan 

kurikulum di bidang Perkuliahan, media untuk menyalurkan lulusan ke 

dunia kerja. 
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1.5.2 Manfaat bagi Mahasiswa 

Memberikan wawasan yang lebih luas terhadap mahasiswa di 

bidang pengelolaan limbah padat domestik. Mengetahui penanganan yang 

tepat dalam minimalisasi limbah padat domestik. 




