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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perhatian terhadap pengolahan limbah telah meningkat dibeberapa dekade 

terakhir, pengolahan limbah yang bersifat daur ulang lebih banyak dipilih. Hal ini 

didorong dengan adanya beberapa peraturan pemerintah mengenai penanganan 

limbah, antara lain PP No 18 Tahun 1999, UU No 18 tahun 2008 serta UU no 32 

tahun 2009. Pelaksanaan peraturan adalah wujud tanggung jawab moral serta sosial 

perusahaan. Selain peraturan pemerintah munculnya masalah lingkungan membuat 

perusahaan mulai memberikan perhatian terhadap limbah yang dihasilkan. 

Indonesia merupakan negara berkembang, perkembangan moda transportasi di 

Indonesia cukup cepat. Jumlah roda dua di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 

104.118.969 unit (BPS, 2015), jumlah kendaraan yang tinggi tentunya berbanding 

lurus dengan jumlah baterai accu yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi 

kendaraan, tentunya akan terjadi peningkatan jumlah limbah baterai accu seiring 

dengan peningkatan jumlah moda transportasi. Battrey Council International 2009 

dalam Farizqi, Ciptomulyono, Rusdiansyah (2011) “Lebih dari 97 persen dari 

semua timbal baterai didaur ulang. Dibandingkan dengan 55% dari kaleng 

aluminium minuman ringan dan bir, 45% dari surat kabar, 26% dari botol kaca, dan 

26% dari ban, baterai timbal-asam menempati urutan atas daftar produk konsumen 

yang memiliki tingkat daur ulang tinggi. 

CV. XYZ adalah sebuah usaha peleburan accu bekas yang telah berdiri sejak 

2007, unit usaha ini melakukan peleburan berbagai jenis accu bekas berbagai 

ukuran secara konvensional untuk mendapatkan timbal dan plastik. CV. XYZ 

memiliki kapasitas produksi 50 ton accu per minggunya. Proses peleburan accu 

bekas bertujuan untuk mendapatkan kandungan timbal 99%. Perusahaan 

mendapatkan bahan baku dari beberapa pengepul accu bekas dengan harga 

bervariasi bergantung dari jenis accu yang berpengaruh kepada kandungan timbal, 

customer perusahan merupakan perusahaan accu yang menggunakan timbal hasil 

daur ulang untuk produksinya. Pada proses peleburan accu bekas CV. XYZ belum 
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memperhatikan nilai lingkungan sebagai wujud tanggung jawab proses peleburan 

yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, selain itu CV. XYZ menyimpan 

bahan baku terlalu banyak jika dibandingkan dengan kapasitas produksinya, hal ini 

menyebabkan bahan baku yang terlalu lama disimpan dapat rusak dan menurunkan 

kualitas bahan baku. 

Pada penelitian ini peneliti akan membangun sebuah model linear 

programming reverse logistik accu bekas dari sudut pandang pelaku peleburan accu 

bekas (recycling center) dengan memperhatikan nilai lingkungan dan biaya simpan 

sebagai pertimbangan, nilai lingkungan digunakan sebagai wujud tanggung jawab 

kepada lingkungan akibat dari pencemaran lingkungan yang terjadi dari proses 

peleburan dan biaya simpan menjadi parameter yang diperhatikan dikarenakan 

recycling center menyimpan terlalu bayak bahan baku. Model yang dibangun 

bertujuan untuk mengoptimalkan jumlah pembelian accu bekas dan penjualan 

Timbal (Pb) dan Plastik serta jumlah penyimpanan accu bekas, timbal dan plastik 

sehingga didapat profit yang maksimal dengan memperhatikan nilai lingkungan dan 

biaya simpan bahan baku dan produk jadi pada kurun waktu tertentu (multi 

periode).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi inti permasalahan adalah 

banyaknya bahan baku yang disimpan yang berakibat pada menurunnya kualitas 

bahan baku dan kehilangan keuntungan serta belum diperhatikannya nilai 

lingkungan sebagai wujud tanggung jawab kepada lingkungan akibat dari 

pencemaran lingkungan yang terjadi dari proses peleburan accu bekas. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mengembangkan model linear programming reverse logistic accu bekas. 

2. Menerapkan model linear programming reverse logistic accu bekas untuk 

menentukan jumlah pembelian accu bekas, penjualan timbal dan plastik dan 

penyimpanan accu bekas, timbal dan plastik yang optimal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

1. Bermanfaat bagi recycling center untuk mendapatkan profit yang maksimal. 

2. Bermanfaat bagi recycling center untuk mengurangi dampak lingkungan 

yang dihasilkan serta menentukan kuantitas simpan bahan baku dan produk 

jadi. 

3. Bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang 

reverse logistic. 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Beberapa batasan masalah serta asumsi dilakukan dalam penelitian ini, batasan 

masalah dalam penelitian ini antara lain 

1. Obyek penelitian adalah baterai accu. 

2. Jumlah accu bekas, harga beli, jarak antara collecton center dengan 

recycling center telah diketahui. 

3. Permintaan timbal dan plastik, harga beli jarak antara recycling center 

dengan factory telah diketahui. 

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Biaya simpan accu bekas, timbal, dan plastik didapat dari biaya oportunity 

cost dengan lama waktu simpan diasumsikan 7 hari. 

2. Biaya transportasi diasumsikan terdiri dari biaya transportasi tetap dan biaya 

transportasi variabel dan telah ditentukan. 

3. Kapasitas alat angkut diketahui 

4. Modal yang dimiliki recycling center accu bekas tidak terbatas. 

5. Kapasitas produksi dan penyimpanan di recycling center terbatas. 

6. Safety stock, biaya pembongkaran telah ditentukan. 

7. Data yang digunakan merupakan data produksi per minggu pada tanggal 2 

November 2015 sampai dengan 29 November 2015. 

8. Pada penelitian ini diasumsikan bahwa 1Kg bahan bakar solar, sama dengan 

1 Liter bahan bakar solar. 


