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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

Suatu perusahaan dapat memperoleh nilai lebih menurut penilaian 

konsumen salah satunya apabila perusahaan tersebut mengutamakan kualitas 

produk yang dihasilkan. Kualitas suatu produk adalah gabungan seluruh 

karakteristik produk dan pelayanan baik dari segi rekayasa, manufaktur, 

pemasaran, sampai perawatan dan pelayanan purna jualnya dimana secara umum 

produk yang berkualitas mempunyai 3 karakteristik yaitu produk yang memiliki 

kecocokan dalam penggunaan, produk yang memiiki spesifikasi produsen, dan 

produk yang memenuhi keinginan konsumen (Tim dosen mata kuliah teknik 

pengendalian kualitas Universitas Wijaya Putra,2009). Salah satu hal yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan produk adalah menjaga kualitas produk mulai dari 

pemilihan bahan baku untuk menghasilkan produk tersebut sampai proses 

pendistribusian produk ke tangan konsumen.  

PT Petrokimia Gresik merupakan anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia 

Holding Company yang bergerak dalam penyediaan pupuk dan non pupuk antara 

lain Urea, ZA, TSP/SP-36, Phonska, ZK, KCL, Petroganik, non pupuk yaitu CO2 

cair ,dry ice, aluminum fluoride, cement retarder serta bahan kimia lainnya.( PT 

Petrokimia Gresik, 2017). Kualitas setiap produk harus senantiasa menjadi salah 

satu fokus perusahaan. Salah satu yang menjadi fokus perusahaan adalah 

mengenai permasalahan open storage di PT Petrokimia Gresik.  Menurut nuris 

lailus sa’baniya dalam skripsi berjudul “Analisis Terjadinya Open Storage Pada 

Proses Distribusi Pupuk (Studi Kasus : Gudang Hasil Produksi PT Petrokimia 

Gresik) bahwa penyebab terjadinya open storage pada urea disebabkan karena 

nilai jumlah penambahan urea yang masuk gudang lebih besar dari kapasitas 

gudang itu sendiri 1erdapat karena kurangnya quality pengangkutan urea di 

gudang urea. 

Dengan adanya open storage maka produk pupuk terpaksa diletakkan diluar 

gudang dimana hal tersebut dalam jangka waktu tertentu akan mengubah kualitas 
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produk dengan kemungkinan terburuk berupa penurunan kepercayaan konsumen 

terhadap produk pupuk PT Petrokimia Gresik. Keadaan di luar gudang tersebut 

menyebabkan pupuk menjadi lebih basah, menyebabkan penggumpalan pada 

pupuk tersebut karena kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksikan, kemasan 

yang sobek sehingga berat pupuk dalam kemasan dapat berkurang, kemasan yang 

sudah tidak bersih lagi, dan kemasan yang mudah rapuh akibat cuaca yang tidak 

dapat diprediksikan. Hal ini didukung dengan adanya informasi bahwa terpal yang 

digunakan untuk menutupi pupuk akibat open storage akan mengalami kerusahan 

bila melewati masa pakai kurang lebih 3 bulan. Selain kerugian berupa penurunan 

kualitas dan penurunan kepercayaan konsumen, adanya open storage dapat 

menyebabkan kerugian dalam bidang finansial dimana pupuk yang seharusnya 

dapat dijual ke konsumen malah mengalami kerusakan sehingga menyebabkan 

rugi dalam hal finansial. Menurut Nuris lailus sya’bania tahun 2017 bahwa 

kerugian per tahunnya akibat overload adalah sekitar dua puluh enam miliar 

rupiah.  

Dengan demikian perlu diberikan solusi untuk menangani masalah tersebut 

dengan beberapa alternatif solusi. Alternatif solusi yang dapat ditawarkan antara 

lain menggunakan tenda, tetap menerapkan open storage, membangun gudang 

baru, melakukan sewa gudang serta menggunakan petikemas / container untuk 

menyimpan pupuk tersebut dan mencegah penurunan kualitas akibat open storage 

dapat teratasi. Dari kelima alternatif solusi tersebut harus dipilih salah satu 

alternatif solusi paling efektif dan efisien yang dapat diterapkan di PT Petrokimia 

Gresik. Pengambilan keputusan mengenai alternatif penyimpanan pupuk dapat 

diketahui dengan cara menerapkan sistem pendukung keputusan (SPK).  

AHP (Analytic Hierarchy Process) adalah suatu teori umum tentang 

pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio, baik dari 

perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinyu. (Darmanto, Eko dkk. 

2014) . Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode AHP. Hal ini 

disebabkan karena penggunaan AHP dapat mensintesa hasil-hasilnya sehingga 

AHP tidak hanya membantu orang dalam memilih keputusan yang tepat, tetapi 

juga dapat memberikan pemikiran/ alasan yang jelas.  
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Metode AHP ini dapat dijalankan melalui perhitungan di microsoft excel 

yang digunakan sebagai alat bantu implementasi model-model dalam Decission 

Support System (DSS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sistem Penunjang 

Keputusan (SPK) dalam sebuah perusahaan. (Dewa,Weda Adistianaya dan Evy 

Sophia. 2015). Dengan demikian diharapkan alternatif penyimpanan produk yang 

sudah terpilih berdasarkan hasil perankingan alternatif dapat menangani masalah 

dengan efektif dan efisien.  

1.2      Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana hasil dari alternatif penyimpanan terbaik berdasarkan metode 

AHP (Analytic Hierarchy Process)?  

2. Bagaimana hasil minimalisasi biaya dari alternatif penyimpanan?  

1.3     Tujuan dan Manfaat Penelitian 

    Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui alternatif penyimpanan terbaik berdasarkan metode AHP 

sehingga dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki sistem 

pergudangan hasil produksi.  

2. Mengetahui hasil minimalisasi biaya dari alternatif penyimpanan terpilih 

yang memiliki nilai paling tinggi  

1.4       Ruang Lingkup  

1.4.1 Batasan Masalah 

       Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis gudang yang diteliti merupakan gudang utama produk pupuk urea di 

Departemen Distribusi Wilayah 1 PT Petrokimia Gresik.  

2. Alternatif penyimpanan yang digunakan hanya ada 5 alternatif yaitu 

Tenda, Container, Gudang Baru, Sewa Gudang dan OPS (Open Storage).  

3. Nilai parameter bobot didapatkan dari rata-rata hasil penilaian pihak 

ekspert. 

4. Batasan life time adalah sebesar 10 tahun  
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1.4.2 Asumsi Penelitian 

Asumsi dari penelitian ini adalah: 

1. Area yang digunakan untuk penyimpanan terletak di lingkup PT Petrokimia 

Gresik dan area gresik.   

2. Luas area yang akan digunakan untuk membangun tenda, menggunakan 

Container, membangun Gudang Baru dan menerapkan OPS (Open Storage) 

disesuaikan dengan luas OPS di gudang Urea PT Petrokimia Gresik.  

3. Pihak ekspert yang akan mengisi kuisioner adalah karyawan di bagian 

Distribusi Wilayah 1 PT Petrokimia Gresik yang terdiri dari Kepala Bagian, 

Kepala Seksi, dan bagian lainnya yang dianggap mempunyai kehandalan 

dalam bidang pergudangan.  

4. Seluruh Open Storage yang terjadi dapat disimpan pada seluruh alternatif 

penyimpanan produk.  

5. Di masa yang akan datang akan terjadi kerusakan lebih banyak akibat 

akumulasi kerusakan bulan-bulan sebelumnya.  

 

 

 


