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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semen merupakan bahan yang digunakan untuk membuat beton, 

perumahan, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Menurut Kementrian 

Perindustrian, pada tahun 2017 kapasitas semen nasional mencapai 102 juta ton dari 

70 juta ton per tahun. Peningkatan permintaan kebutuhan semen disebabkan oleh 

faktor global seperti semakin banyaknya jumlah penduduk yang diiringi dengan 

pembangunan infrastruktur, perumahan, program pemerintah ataupun faktor 

lainnya. Sebagai strategi jangka panjang, PT Semen Indonesia membangun pabrik 

baru yang bernama Semen Indonesia Aceh.  Semen Indonesia Aceh dapat dikatakan 

sebagai Joint Venture Company (JVC) karena proyek ini patungan antara PT 

Samana Citra Agung dan PT Semen Indonesia (Annual Report SMGR, 2015). 

Semen Indonesia Aceh didirikan karena banyak bertimbangan diantaranya 

mengenai keuntungan pembangunan pabrik di Aceh. Salah satu keuntungan 

pembangunan pabrik di Aceh adalah lokasi yang strategis dari bahan baku, dekat 

dengan pasar target, dan jalur distribusi laut yang notabennya dapat mengirim 

semen curah menggunakan kapal vessel dengan mudah.  

Untuk menjaga kepuasan konsumen nantinya, Semen Indonesia Aceh 

seharusnya tidak hanya fokus pada segi kualitas semen melainkan tentang distribusi 

semen dari Aceh ke packing plant di wilayah Medan dan Kepulaua Riau (Kepri). 

Proses distribusi dapat dikatakan baik apabila dalam pengiriman semen tidak 

mengalami keterlambatan. Meskipun banyak sekali faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterlambatan, pada fase perencanaan ini lebih difokuskan terlebih 

dahulu pada proses loading semen. Pada proses loading terdiri dari proses 

pengiriman semen curah dari finish mill pabrik ke silo. Dari silo akan 

didistribusikan ke kapal dan packer. Di dalam industri persemenan, silo berfungsi 

sebagai sebagai tempat sementara untuk menampung semen dari finish mill. 
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Perencanaan pembangunan silo yang ada di Semen Indonesia Aceh nantinya 

terdiri dari 3 silo yang mana kapasitas silo belum diketahui. Dalam permasalahan 

ini akan membahas mengenai penentuan kapasitas silo yang dibutuhkan oleh PT 

Semen Indonesia Aceh. Dari silo tersebut, semen akan didistribuskan ke kapal 

vessel dan ke packer. Dalam penentuan kapasitas silo semen harus bisa beroperasi 

secara optimal. Secara optimal disini dapat diartikan bahwasanya jika persediaan 

semen sedikit, silo seharusnya dibangun dengan kapasitas yang tidak besar karena 

akan menghabiskan investment cost.  Namun, jika kapasitas silo terlalu kecil akan 

terjadi antrian karena kapal harus menunggu silo dalam kondisi terisi terlebih 

dahulu karena silo tidak mampu memenuhi permintaan melalui kapal pada saat itu. 

Sehingga akan mengakibatkan antrian dan terdapat keterlambatan pengiriman 

semen curah ke packing plant di Medan dan Kepulauan Riau. 

Perencanaan kapasitas silo dapat dilakukan dengan cara melakukan 

simulasi. Simulasi diperlukan sebagai pendekatan model dengan kondisi nyata 

nantinya. Simulasi dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan pembuatan 

jadwal keberangkatan kapal dengan software Arena terlebih dahulu. Output dari 

software Arena sebagai inputan ke software Vensim dalam menentukan stok silo 

secara dinamis. Penggunaan system dinamis dalam penelitian ini karena sistem 

mempunyai hubungan interdepedensi dan adanya perubahan permintaan semen 

terhadap waktu yang nantinya akan mempengaruhi stok semen di silo. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan simulasi secara dinamis dalam penentuan kapasitas silo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana perancangan kapasitas silo pelabuhan untuk 

mengoptimalkan proses loading semen di PT Semen Indonesia Aceh. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah. 

1. Mengetahui kapasitas silo semen yang optimal untuk proses loading 

semen. 

2. Mengetahui variabel – variabel yang mempengaruhi pada penentuan 

kapasitas silo semen.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1. Terdapat gambaran perancangan permodelan loading system di Semen 

Indonesia Aceh. 

2. Sebagai bahan evaluasi kebijakan dalam penentuan kapasitas silo semen 

Semen Indonesia Aceh. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah data yang digunakan 

adalah  

1. Data sekunder diperoleh dari Bureau of Process Design, PT Semen 

Indonesia. 

2. Urutan keberangkatan kapal berselang-seling secara berurutan beda 

tujuan. Tidak ada penambahan fasilitas loading, armada kapal ataupun 

mengubah kapasitas kapal. 

3. Permintaan kebutuhan semen di plant tujuan setiap bulannya sama.  
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1.6 Asumsi 

Adapun asumsi dalam penelitian perencanaan ini adalah proses loading 

semen berjalan dengan normal tanpa ada risiko-risiko seperti gangguan teknis, 

human error, bencana alam ataupun faktor lainnya yang dapat menghambat.  

  


