
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan 

dunia usaha mengalami persaingan yang begitu ketat. Perusahaan harus mampu 

memanfaatkan setiap peluang yang ada dan mampu bersaing di dunia usaha yang 

selalu mengikuti perkembangan zaman serta mampu mengoptimalkan sumber 

dayanya baik sumber daya manusianya, proses produksi dan kualitas produk 

untuk meningkatkan produktivitas. 

Salah satu perusahan yang cukup berkembang adalah perusahaan yang 

bergerak dalam industri karet, industri karet merupakan industri yang 

memproduksi karet dalam bentuk setengah jadi (crum rubber). Di Provinsi Riau 

sendiri banyak berdiri industri karet, karena selain dikenal memiliki perkebunan 

sawit terbesar di Indonesia Provinsi Riau juga menempatkan lahan perkebunan 

getah karet sebagai komuditas utamanya dengan luas total 505.264 Ha. 

PT. P&P Bangkinang merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang 

bergerak dalam pengolahan karet (bokar) menjadi karet setengah jadi (crum 

rubber). Proses produksi PT. P&P Bangkinang tidak hanya menghasilkan crum 

rubber saja tetapi juga menghasilkan limbah padat (sludge). Karena letak pabrik 

PT. P&P Bangkinang di tengah area pemukiman penduduk, maka limbah padat 

(sludge) yang dihasilkan tidak bisa dibuang bebas karena dikhawatirkan akan 

memberi dampak negatif pada lingkungan sekitar dan memberikan citra buruk 

pada perusahaan oleh masyarakat sekitar, maka limbah padat (sludge) ini 

dibiarkan menumpuk di penampungan akhir. Penumpukan limbah padat pada 

penampungan akhir PT. P&P Bangkinang dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1.1 Penumpukan Limbah Padat (Sludge) Di Penampungan Akhir 

(Sumber : PT. P&P Bangkinang) 

 

 Dari Gambar 1.1 dapat dilihat dalam kolam penampungan akhir sudah 

penuh dengan limbah padat, dimana kolam penampungan akhir berjarak ± 5 m 

dari rumah warga bila terus dibiarkan maka akan semakin menumpuk dan meluap 

karena kolam penampung hanya memiliki panjang 15 m lebar 10 m dan 

kedalaman 1 m dengan volume 150 m
3
, hal ini mengakibatkan kapasitas kolam 

penampung limbah padat tidak sesuai dengan jumlah limbah padat yang 

dihasilkan oleh PT. P&P Bangkinang. 

 Berikut adalah data jumlah limbah padat (sludge) yang dihasilkan dari 

proses produksi curm rubber per bulan di tahun 2016 : 

Tabel 1.1 Data Jumlah Limbah Padat PT. P&P Bangkinang tahun 2016 

No Bulan 
Jumlah limbah 

padat (Kg) 

1 Januari 238.497 

2 Februari 238.462 

3 Maret 257.478 

4 April 248.110 

5 Mei 251.491 

6 Juni 244.108 

7 Juli 193.736 

8 Agustus 241.301 

9 September 251.290 

10 Oktober  230.481 

11 November  263.573 

12 Desember  176.481 

Total  2.835.008 

Rata-rata/Bulan 236.251 

(Sumber : PT .P&P Bangkinang, 2016) 
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah limbah padat yang terkumpul 

sangat banyak di setiap bulan. Mengingat daya tampung yang tidak bertambah 

yaitu sebesar 150 m
3
 sedangkan produksi limbah terus bertambah, maka perlu 

ditemukan cara untuk mengolah limbah padat tersebut menjadi produk yang 

bermanfaat. Saat ini PT. P&P Bangkinang memiliki 3 pabrik yang tersebar di 

Provinsi Riau dan memiliki pengolahan limbah yang sama serta hasil limbah yang 

sama pula, namun PT. P&P Bangkinang belum bisa memanfaatkan atau 

menemukan cara untuk memanfaatkan limbah padat tersebut menjadi  sesuatu 

yang berguna dan bermanfaat. 

Jika diperhatikan pada penampungan akhir pada Gambar 1.1 tumbuh 

banyak tanaman disekitar area penampungan akhir, melihat dari keadaan tersebut  

karyawan PT. P&P Bangkinang memiliki inisiatif untuk menjadikan limbah padat 

ini menjadi pupuk tanaman, mereka memanfaatkan lahan kosong yang ada  

dibelakang pabrik untuk menanam cabe rawit dan menambahkan limbah padat 

yang sudah kering untuk dijadikan pupuk tanaman. Berikut hasil tanaman yang 

ditanam di lahan kosong milik pabrik yang diberikan limbah padat (sludge) yang 

sudah kering sebagai pupuk tanaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Tanaman Cabe Rawit PT. P&P Bangkinang 

(Sumber : PT. P&P Bangkinang) 

 

 Gambar 1.2 memperlihatkan tumbuhan cabe rawit yang subur dan 

menghasilkan cabe rawit yang baik. Menurut Lingga dalam Zaimahwati (2004). 



I-4 
 

unsur N, P, K dalam suatu bahan dapat digunakan sebagai sumber unsur hara 

tanaman atau dapat memperbaiki pertumbuhan dan kualitas suatu tanaman. 

Berdasarkan informasi di lapangan ada keinginan dari PT. P&P 

Bangkinang untuk mendirikan usaha pemanfaatan limbah padat (sludge) menjadi 

pupuk organik, sehingga dapat mengatasi sekaligus memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Arismunandar dalam Zaimahwati 

(2004), Bahwa limbah dari suatu industri yang sudah dimanfaatkan tidak lagi 

dikatakan sebagai limbah dan pemanfaatannya akan berdampak positif bagi 

peningkatan sumber daya. 

Pupuk organik memiliki banyak manfaat bagi tanaman, menjadikan 

tanaman lebih subur dan buah yang dihasilkan lebih berkualitas, sedangkan bagi 

PT. P&P Bangkinang usaha ini bertujuan untuk menambah income bagi 

perusahaan serta untuk menambah value added karena memanfaatkan limbah 

padat (sludge) menjadi pupuk organik dan untuk menciptakan lingkungan kerja 

yang baik. Dalam pengolahan limbah padat menjadi pupuk organik tersebut, tidak 

ada limbah yang dihasilkan. Dalam hal ini perlu dilakukan pengujian laboratorium 

untuk mengetahui unsur hara dalam limbah padat ini, berikut hasil pengujian 

laboratorium. 

Tabel 1.2 Hasil Uji Laboratorium Sludge PT. P&P Bangkinang 

No 
Kode 

Sampel 

Kjedhal HCI 25 % Pengabuan C/N 

Rasio 

Kadar 

Air (%) N-Total 

(%) 

P Total 

(%) 

K Total 

(%) 

C-Organik 

(%) 

1 
Sampel 

A 
0,27 0,33 0,04 41,03 151,96 70,46 

(Sumber : Laboratorium Ilmu Tanah FAPERTA UNRI, 2016) 

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan dapat dilihat 

sludge PT. P&P Bangkinang memiliki unsur hara yang terdiri dari senyawa N 

(Natrium), P (Phospat), K (Kalium), c-organik dan kadar air.  

Potensi pertanian Kota Pekanbaru cukup besar yaitu mencapai 30,3 ribu 

Ha lahan pertanian atau sekitar 47,82% dari luas wilayah. Lahan tersebut baru 

digarap sekitar 60% dimana sebagian besarnya digunakan untuk lahan 

perkebunan. Kawasan Potensial Pengembangan Pertanian, yaitu Kecamatan 
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Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, dan Bukit Raya.  

(Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, 2016). 

Dilihat dari permasalahan dan data yang di dapat maka perlu dilakukan 

analisa studi kelayakan usaha pupuk organik sebagai pemanfaatan limbah padat 

(sludge) pada PT. P&P Bangkinang, berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis, aspek hukum, aspek manajemen sumber daya manusia dan aspek 

finansial. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian 

yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “Analisis Kelayakan Usaha 

Sebagai Pemanfaatan Potensi Pupuk Organik Dari Limbah Padat (Sludge) 

Studi Kasus PT. P&P Bangkinang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Apakah usaha 

pemanfaatan potensi pupuk organik dari limbah padat (sludge) layak untuk 

didirikan di PT. P&P Bangkinang ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka diperoleh tujuan 

penelitian pada PT. P&P Bangkinag adalah untuk menganalisis kelayakan 

produksi pupuk organik di PT. P&P Bangkinang berdasarkan aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis, aspek hukum, aspek manajemen sumber daya manusia 

dan aspek finansial. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Peneliti 

Sebagai penerapan ilmu Analisis Kelayakan Industri yang diperoleh di 

perkuliahan. 

2. Manfaat bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan layak atau tidak layaknya produksi pupuk organik di PT. P&P 

Bangkinang. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah sangat penting agar masalah utama dan obyek yang 

diteliti bisa dicapai tanpa dikaburkan dengan masalah lain yang akan muncul. 

Adapun batasan-batasan masalahnya sebagai berikut:  

1. Pada penelitian ini tidak  melakukan benchmarking. 

2. Aspek teknis tidak sampai pada tahap menemukan komposisi optimal pada 

pupuk. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Penelitian mengenai analisis kelayakan juga pernah dilakukan sebelumnya 

oleh beberapa peneliti, untuk menghindari penyimpangan dan penyalinan dalam 

penelitian ini, maka perlu ditampilkan posisi penelitian 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian 

Kriteria Penelitian Kasman Syarif 
Penelitian Emilianus 

Soo 

Penelitian Yudha 

Krisna 

Tujuan 

Menganalisis tingkat 

kelayakan pengembangan 
usaha pada Marun 
Aromaterapi pada saat ini 

apabila ditinjau dari berbagai 
aspek keuangan dan non 

Keuangan (yuridis, pasar, 
manajemen, teknikal, dan 
lingkungan) serta 

Menganalisis tingkat 
kepekaan (sensitivitas) pada 
Marun Aromaterapi,  

apabila terjadi perubahan 
bahan baku, kombinasi 

kenaikan bahan baku dan  
penentuan harga jual ke 
konsumen, distributor, dan 

agen 

Menganalisis besarnya 

biaya, penerimaan, 
keuntungan, 

profitabilitas, risiko 
usaha, Menganalisis 
tingkat efisiensi usaha 

dari industri bandeng 
presto skala  
rumah tangga di  

RW 1 kelurahan Tambak 
Dono 

 

Menganalisa usaha pupuk 
organik sebagai 

pemanfaatan limbah 
padat (sludge) PT. P&P 
Bangkinang dan 

mengetahui tingkat 
kelayakan penambahan 

produksi produk pupuk 
organik pada PT. P&P 
Bangkinag berdasarkan 

pemasaran, aspek teknis, 
aspek hukum, aspek 
manajemen sumber daya 

manusia dan aspek 
finansial. 

Tahun 2011 2013 2016 

Judul 

Penelitian 

Analisis Kelayakan Usaha 
Produk Minyak Aromatik  
Merek Flosh 

Analisis Kelayakan 
Usaha Industri Bandeng 

Presto Skala Rumah 
Tangga Di Kelurahan 
Tambak Dono 

Kecamatan Pakal 
Surabaya 

Analisis Kelayakan 

Usaha Pemanfaatan 
Potensi Pupuk Organik 
Dari Limbah Padat 

(Sludge) 

Lokasi 

Penelitian 
UKM Marun Aromaterapi 

Usaha Bandeng RW 1 
Kelurahan Tambak Dono, 

Surabaya 

PT. P&P Bangkinag 
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1.7 Sistematika Penulisan  

Laporan Tugas Akhir ini disusun  mengikuti sistematika penulisan yang 

menjelaskan secara singkat isi Laporan Tugas Akhir ini yang dibagi dalam enam 

bab dan dibagi lagi menjadi sub-sub bab yang diuraikan sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan 

sistematikan penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, teori 

pendukung dan pembahasan metode yang digunakan dalam 

pengolahan  data. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan mengenai studi literatur yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data, dan langkah-langkah 

pengerjaan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisikan tentang data-data yang diperoleh di lapangan yang 

digunakan untuk diolah sesuai dengan masalah yang sedang 

diteliti, sedangkan pengolahan data berisikan tentang proses 

perubahan data mentah menjadi suatu hasil yang bisa dipahami 

sehingga membantu didalam menganalisa. 

BAB V ANALISA 

Berisikan analisa dari hasil pengolahan data yang dilakukan 

berdasarkan teori yang digunakan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan 

dengan hasil penelitian  

  


