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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dunia industri semakin maju dan ketat setiap harinya, hal 

tersebut membuat setiap perusahaan harus mencari strategi yang tepat untuk 

mendapat kepercayaan dari konsumen. Oleh sebab itu setiap perusahaan harus 

menjaga kualitas produknya sebelum sampai ke tangan konsumen. Berbagai cara 

dapat dilakukan untuk menjaga kualitas produk tersebut, mulai dari pemilihan 

bahan baku yang berkualitas hingga penentuan proses pengirimannya. Setiap 

tahapan tersebut perlu diperhatikan, karena jika ada kesalahan maka dapat 

menurunkan kualitas produk, sehingga dapat menyebabkan kerugian untuk 

perusahaan sendiri. 

PT Petrokima Gresik merupakan salah satu idustri dengan hasil produksi 

utamanya adalah pupuk. Berbagai jenis pupuk yang dihasilkan adalah pupuk urea, 

ZA, NPK/Phonska, ZK dan SP36, dengan total pabrik sebanyak 16 unit dan 

kapasitas total produksi 4.490.000 ton/tahun (PT Petrokimia Gresik, 2016).  

Namun, dalam menjaga kualitas produknya PT Petrokimia Gresik memilki 

kendala yaitu, seringnya terjadi open storage pada gudang peniyimpanan hasil 

produksi. Hal tersebut menyebabkan barang hasil produksinya terpaksa diletakan 

diluar gudang, yang dapat menyebabkan risiko terjadinya kerusakan produk 

karena kondisi lingkungan di luar gudang yang sulit diperhitungkan atau berbeda 

dengan kondisi di dalam gudang, sehingga dapat menyebabkan turunnya kualitas 

produk yang dihasilkan. Terjadinya kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya 

kondisi bottleneck antara input-an pupuk hasil produksi, dengan output atau 

pendistribusian produkya. Kondisi bottleneck itu sendiri merupakan kondisi 

dimana suatu komponen tidak dapat bekerja secara optimal, dikarenakan 

kompenen lainnya bekerja secara lamban (Wahyani & Ahmad, 2013). Sehingga 

dalam kasus ini kondisi bottleneck yang terjadi mengakibatkan terjadinya 

overload dan/atau open storage, yang dapat disebababkan antara dua faktor yaitu 

antara input hasil produksi yang tidak sesuai dengan kapasitas gudang yang 
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tersedia, atau ketidaktepatan jumlah pengangkutan pupuk hasil produksi. Oleh 

sebab itu perlu adanya analisis lebih lanjut antara dua faktor tersebut, manakah 

yang paling mempengaruhi kondisi terjadinya open storage, sehingga dapat 

diberikan solusi perbaikan yang tepat untuk mengatasi permasalahn tersebut.  

Dalam melakukan analisis kondisi bottleneck yang terjadi, dapat 

dilakukan dengan cara melakukan simulasi. Simulasi sendiri merupakan 

kumpulan metode dan aplikasi yang digunakan untuk meniru perilaku suatu 

sistem, yang dilakukan menggunakan komputer dengan software yang sesuai 

(Ekoanindiyo, 2011). Sehingga simulasi dapat digunakan untuk meramalkan atau 

menganalisis kondisi suatu sistem tersebut. Pemodelan simulasi sendiri ada 

beberapa pegelompokan yaitu, statis dan dinamis, deterministik dan stokastik, 

diskrit dan kotinyu (Ekoanindiyo, 2011). Pemilihan jenis pemodelan simulasi 

tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi objek/sistem yang akan diamati atau 

disimulasikan. Untuk kondisi dalam kasus ini, jenis pemodelan simulasi yang 

sesuai adalah jenis simulasi sistem dinamis. Simulasi sistem dinamis sendiri 

adalah simulasi yang digunakan untuk jenis sistem pemodelan kompleks yang 

berhubungan dengan interaksi terhadap waktu yang berubah-uabah (Ekoanindiyo, 

2011) (Forrester, 1961). Sehingga dapat dikatakan sistem ini sesuai untuk jenis 

sistem yang memilki perubahan jumlah input-an dan output-an dari waktu ke 

waktu secara kontinu, seperti yang terjadi pada objek dalam kasus penelitian ini. 

Dimana pada kasus ini, jumlah produk (pupuk) masuk dari pabrik ke gudang 

dan/atau jumlah produk (pupuk) keluar dari gudang dapat memiliki jumlah yang 

berbeda dari waktu ke waktu secara kontinu, dan mengandung nilai 

ketidakpastian, hal tersebut dapat terjadi karena ada masalah pada proses produksi 

dan/atau pada armada transportasi pengngkut. Sehingga untuk menganalisis 

proses distribusi pupuk di PT Petrokimia Gresik dapat digunakan metode simulasi 

sistem dinamis dengan bantuan software VENSIM (Ventana System), untuk 

mengamati pada bagian mana yang dapat diperbaiki agar tingkat overload dapat 

berkurang. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah analisis terjadinya open storage pada proses distribusi pupuk 

menggunakan simulasi. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui penyebab terjadinya open storage pada gudang penyimpanan 

hasil produksi pupuk di PT Petrokimia Gresik. 

2. Memberikan skenario perbaikan yang membantu perusahaan dalam 

memperbaiki sistem pergudangan hasil produksi.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan dari penelitian ini adalah jenis gudang yang diteliti merupakan 

gudang penyimpanan pupuk hasil produksi atau gudang utama produk pupuk urea 

di PT Petrokimia Gresik. 

 

1.5 Asumsi Penelitian 

Asumsi dari penelitian ini adalah: 

1. Semua produk overload urea dianggap sama dengan open storage. 

2. Gudang Fosfat I, Gudang Fosfat II, Gudang Phonska satu jenis gudang yaitu 

Gudang  SP36+Phonska. 

3. Aturan kapsitas gudang disesuaikan dengan regulasi kapasitas gudang yang 

telah ditetapkan. 

4. Penyimpanan bersifat open storage tidak memiliki batas kapasitas.  

5. Semua produk yang mengalami overload nantinya akan kembali ke gudang 

produksinya ketika terdapat ruang (sisa kapasitas) di gudang produksinya 

tersebut. 

 

 

 

 


