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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan secara bertahap mengenai pendahuluan dari 

penelitian ini. Mulai dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 

dan pembatasan masalah serta sistematika penulisan.  

 

1.1. Latar Belakang 

Pengelolaan sampah di Indonesia yang selama ini masih belum menerapkan 

prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menimbulkan dampak negatif terhadap 

kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini mendorong pemerintah untuk 

membuat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah yang menjadi dasar pelaksanaan 

Bank Sampah di Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 

pengelolaan sampah mengedepankan konsep sampah sebagai alternatif material 

recovery dan circular economy melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi dan 

berwawasan lingkungan. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, 2012) 

Tetra Pak Indonesia merupakan perusahaan di bidang pemrosesan dan 

pengemasan makanan dan minuman yang bermitra dengan lebih dari 25 produsen 

besar makanan dan minuman di Indonesia untuk kategori seperti susu, teh, kopi, 

jus, santan, air kelapa, minuman tradisional dan lainnya. Tetra Pak di Indonesia 

juga menerapkan konsep circular economy melalui produk dan jasa mereka. Salah 

satu bentuk penerapan konsep circular economy adalah daur ulang (recycling). 

Kemasan karton Tetra Pak memiliki lapisan kertas (74%), polietilen (21%) dan 
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aluminium (5%) yang keseluruhannya dapat didaur ulang. Dalam hal daur ulang, 

Tetra Pak bekerjasama dengan mitra pengumpul yang dibantu pengelolaan usaha 

dan kegiatan operasionalnya untuk menjadi pusat pemilahan dan pengumpulan 

kemasan karton bekas (Used Beverage Carton/UBC) di beberapa wilayah. Mitra-

mitra pengumpul yang bekerjasama dengan Tetra Pak adalah sebagai berikut 

(TetraPak n.d.): 

1. Armada Kemasan Nusantara (AKN) 

2. Waste4Change 

3. Yayasan Pengembangan Sumberdaya Indonesia (Yapsi) 

4. ecoBali Recycling 

Tetra Pak juga berkolaborasi dengan para pengusaha di industri daur ulang 

dalam menghasilkan diferensiasi usaha dan kualitas hasil produk akhir daur 

ulangnya. Berikut adalah mitra pengusaha industri daur ulang Tetra Pak (TetraPak 

n.d.): 

1. PT Leo Graha Sukses Primatama 

2. Jayantara Sakti 

Mitra-mitra yang bekerjasama dengan Tetra Pak masih tergolong perusahaan 

start-up dan kinerjanya masih dipantau berdasarkan kontrak (MoU) yang 

disepakati. Melalui pendekatan ini, dapat tercipta rantai ekonomi baru dan 

meminimalkan beban lingkungan di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

dan lautan.  

Seiring dengan berjalannya waktu, persaingan dunia bisnis semakin ketat. 

Namun mengelola supply chain bukanlah hal yang mudah. Kompleksitas karena 
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banyaknya pihak yang terlibat dapat menyebabkan timbulnya berbagai risiko. 

Maka dari itu Tetra Pak perlu mengetahui faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi kelancaran supply chain dan risiko-risiko yang dapat 

menyebabkan terputusnya rantai pasok serta strategi dan tindakan pencegahan 

risiko yang dapat diterapkan pada sistem pengumpulan UBC Tetra Pak untuk 

menanggulangi risiko yang mungkin terjadi.  

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu usaha pemetaan mitra mitra pendaur ulang 

kemasan Tetra Pak, agar masyarakat mendapatkan suatu gambaran utuh mengenai 

rantai pasok daur ulang UBC, yang didalamnya memuat semua mitra Tetra Pak. 

Setelah melakukan pemetaan maka perlu dilakukan analisis resiko terhadap rantai 

pasok ini untuk melihat resiko-resiko yang dapat menyebabkan terputusnya rantai 

pasok yang telah dibuat.  

 

1.2. Pokok Permasalahan 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya informasi 

yang mendalam mengenai proses bisnis mitra – mitra pendaur ulang Tetra Pak 

Indonesia, dalam partisipasinya merealisasikan pendekatan Circular Economy 

(ekonomi melingkar) sehingga belum diketahui kemungkinan munculnya resiko-

resiko yang dapat menyebabkan putusnya rantai pasok. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini: 
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1. Untuk memetakan proses bisnis rantai pasok daur ulang UBC Tetra Pak, 

agar didapatkan suatu gambaran pengelolaan berkelanjutan yang dilakukan 

PT. Tetra Pak melalui pendekatan Circular Economy (ekonomi melingkar) 

dengan kerangka model Supply Chain Operation References (SCOR) 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang mungkin timbul 

dalam rantai pasok daur ulang UBC. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya sampai pada tahapan identifikasi risk event yang 

mungkin terjadi berdasarkan hasil wawancara. 

2. Alat ukur utama dari penelitian ini adalah kuisioner dan wawancara 

sehingga data-data yang didapatkan lebih bersifat kualitatif 

3. Alat ukur SSCM yang diberikan kepada Tetra Pak adalah alat ukur dari Ogy 

Y. Poernama yang sudah dipublikasi oleh Jessica Hanafi, dkk pada tahun 

2017 dengan judul Preliminary Research on the Perception and 

Implementation of Sustainable Supply Chain in Indonesian Companies 

dalam buku Sustainability Through Innovation in Product Life Cycle 

Design. EcoProduction (Environmental Issues in Logistics and 

Manufacturing) 

4. Untuk pemetaan proses bisnis mitra, kerangka model SCOR yang 

digunakan dari proses inti yaitu: plan, source, make, deliver, dan return. 
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5. Data dari salah satu industri daur ulang, Jayantara Sakti, tidak ada 

dikarenakan respon yang kurang. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan penyusunan laporan skripsi ini terdapat sistematika 

penulisan. Pada sistematika penulisan tersebut dijelaskan secara rinci dan 

menyeluruh dari laporan skripsi ini. Sistematika penulisan laporan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan secara bertahap mengenai 

pendahuluan dari penelitian ini. Mulai dari latar belakang, pokok permasalahan, 

tujuan penelitian, dan pembatasan masalah serta sistematika penulisan. Bab ini 

bertujuan untuk memperjelas latar belakang penelitian ini seperti alasan, tujuan, 

serta manfaat diangkatnya topik masalah. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penyelesaian 

penelitian ini dan informasi-informasi yang diperlukan dalam pengumpulan dan 

pengolahan data. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Berisi langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian 

dan penyusunan kuisioner agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih sistematis 

dan terarah 
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BAB 4 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN ANALISIS DATA 

Bab ini membahas profil dari Tetra Pak dan ke-tujuh mitranya. Kemudian 

dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dari kuisioner dan hasil wawancara 

dengan Tetra Pak mengenai keberlanjutan manajemen rantai pasok Tetra Pak 

(SSCM), gambaran bisnis proses mitra Tetra Pak dan analisis persepsi rantai 

pasok daur ulang UBC dengan kerangka model SCOR. Selain itu juga dipaparkan 

hasil pengumpulan UBC tahun 2018. 

BAB 5 PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas hasil pengolahan dan analisis dari bab 

sebelumnya. Mulai dari keberlanjutan rantai pasok daur ulang UBC, keseluruhan 

rantai pasok daur ulang UBC, dan resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam 

rantai pasok daur ulang UBC, serta usulan yang dapat diberikan untuk mencegah 

resiko yang dapat terjadi. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan untuk menjawab tujuan dari penelitian, serta saran yang 

diajukan untuk penelitian selanjutnya. 

  




