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PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Dengan meningkatnya permintaan masyarakat dan industri terhadap 

Bahan Bakar Minyak (BBM), maka proses pengiriman Bahan Bakar Minyak 

dituntut untuk tepat waktu sampai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 

dan tetap terjaga persediaannya di SPBU. Dalam satu periode 2014 (satu tahun) 

terdapat sebanyak 2.045 kesalahan pendistribusian BBM dari central supply 

facility ke SPBU berupa penyelewengan distribusi dan keterlambatan armada 

pengangkut BBM sampai ke tujuan (Maulina dkk., 2014). Kelangkaan Bahan 

Bakar Minyak (BBM) berjenis Premium sering terjadi di daerah seluruh Indonesia 

salah satunya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.44.595.13 di 

Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kelangkaan BBM 

tersebut terjadi karena adanya stockout/kehabisan stok yang disebabkan adanya 

keterlambatan pengiriman oleh pihak TBBM Pengapon. Keterlambatan tersebut 

ternyata dipengaruhi oleh faktor ketidaksegajaan berupa kemacetan dan bencana, 

sedangkan faktor kesengajaannya berupa penyelewengan oleh oknum sopir truk 

tangki BBM, sehingga menuntut pihak SPBU dan TBBM (Terminal Bahan Bakar 

Minyak) memiliki sistem monitoring distribusi BBM dan safety stock. Pengiriman 

kembali akan dilakukan oleh pihak TBBM sebagai tanggung jawab akibat dari 

hilangnya BBM selama pengiriman. 

Safety stock merupakan stok minimal yang harus dimiliki untuk persediaan 

selama waktu tunggu pesanan datang (lead time). Safety stock  memiliki 

keunggulan, yaitu dapat memprediksi biaya simpan gudang, memprediksi 

kebutuhan bahan baku produksi, dan mepercepat pelayanan permintaan (Ristono, 

2009). Biaya pengadaan, pengolahan, dan transportasi dapat diminimalkan dengan 

diterapkannya safety stock pada rantai pasokan (Funaki, 2010). Penjadwalan 

produksi pada mesin tunggal terhadap permintaan barang dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan safety stock sebagai acuan (Brander dan Forsberg, 2005). Biaya 

rata-rata persediaan dapat diminimalisir dengan penggunaan tingkat safety stock 



secara optimal, sehingga dapat membantu dalam mempercepat tingkat layanan 

dan pemenuhan kebutuhan pelanggan (Tratar, 2009). 

Penalaran basis aturan atau rule based reasoning merupakan penalaran 

berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada suatu sistem untuk mencapai tujuan 

yang dinginkan. Pendekatan metode rule based reasoning telah digunakan dalam 

audit internal perbankan di korea selatan yang dikombinasikan dengan case base 

reasoning untuk mencegah bank dari kebangkrutan. Penelitian ini menyajikan 

sebuah pendekatan audit terpadu penalaran berbasis aturan dan berbasis kasus, 

yang mencakup dua tahapan penalaran, yaitu, tahap screening berdasarkan 

penalaran dan tahap audit berbasis aturan berdasarkan penalaran berbasis kasus 

(Lee, 2008). 

Rule based expert system pernah digunakan pada sistem peringatan dini 

gagal jantung berbasis ponsel dengan variabel berat badan, denyut jantung, dan 

tekanan darah yang mana variabel tersebut didapat dari mewancarai 10 dokter 

gagal jantung (Seto dkk, 2012). Basis aturan yang akan digunakan pada penelitian 

ini merupakan aturan-aturan yang berasal dari objek penelitian.  

RFID (Radio Frequency Identification) dan Web 2.0 tools dapat digunakan 

dalam pengelolaan persediaan (inventory), RFID mempromosikan komunikasi 

objek melalui sensor dan gelombang radio tanpa melakukan sentuhan secara 

langsung, sedangkan Web 2.0 tools mempromosikan komunikasi orang melalui 

ponsel atau komputer dekstop (Mathaba dkk., 2011). Teknologi RFID merupakan 

sebuah teknologi baru yang semakin banyak digunakan dalam manajemen rantai 

pasokan. Teknologi RFID memainkan peran penting dalam mendukung logistik 

dan proses rantai pasokan karena kemampuan mereka untuk mengidentifikasi, dan 

melacak informasi di seluruh rantai pasokan (Zhu dkk., 2012).  

Sistem monitoring menggunakan teknologi RFID pernah digunakan untuk 

melacak posisi pasien di lingkungan rumah sakit karena sering pindahnya pasien 

terhadap lokasi semula, tetapi masih dalam lingkungan rumah sakit (Cao dkk., 

2014). Teknologi RFID dapat mengidentifikasi praktek pengendalian persediaan 

dari pengecer kecil - menengah menggunakan bukti dari pendekatan konsep 

(PoC). Hal ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus tunggal pengecer 



hardware stocking 5000 lini produk yang disediakan oleh 110 pemasok aktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lingkungan ritel kecil - menengah, 

teknologi RFID bisa bertindak sebagai mekanisme pencegahan kerugian, 

keakuratan untuk mencari saham salah, dan membuat kontribusi yang signifikan 

terhadap peningkatan keseluruhan proses pengiriman (Dane dkk., 2010). 

Monitoring dengan RFID memiliki kelemahan jika tidak dipersiapkan 

dengan matang. Menurut Vice President Fuel Marketing PT. PERTAMINA 

Moch. Iskandar “jika sistem RFID tidak dapat hidup selama 24 jam, maka akan 

berakibat terganggunya informasi yang terhubung dalam satu jaringan, sehingga 

mengakibatkan kekosongan pasokan BBM di wilayah yang sistem RFID dalam 

kondisi  mati”. 

Perlu adanya suatu sistem berbasis aturan untuk monitoring distribusi truk 

tangki BBM secara online dan realtime menggunakan teknologi Radio Frequency 

Idetification yang dapat menentukan kondisi status pengiriman, sehingga pihak 

TBBM dan SPBU dapat memonitor lokasi/posisi truk pengangkut BBM selama 

pengiriman, sehingga dapat diprediksi waktu kedatangannya. Selanjutnya ketika 

terjadi pengiriman BBM ke SPBU tujuan, maka  stok di kilang timbun TBBM 

akan berkurang yang akhirnya pihak TBBM menjadikan hal tersebut sebagai 

variabel dalam menentukan safety stock berdasarkan rata-rata 

penjualan/pengiriman dan kegagalan selama pengiriman BBM ke 

SPBU/konsumen. 

 

1.2       Tujuan Penelitian 

Membangun sistem informasi untuk monitoring distribusi BBM secara 

online dan realtime menggunakan teknologi RFID dengan metode rule based 

reasoning untuk mengetahui status pengiriman dan kondisi stok TBBM.  

 

 

 

 

 



1.3       Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Monitoring pengiriman BBM dapat diketahui dan terintegrasi dengan stok 

BBM di TBBM. 

b. Pihak TBBM dan SPBU dapat memonitor secara langsung selama proses 

pengiriman. 

c. Pemesanan pihak SPBU bisa dilakukan secara online. 

d. Pihak SPBU maupun TBBM dapat menentukan tinggkat safety stock dengan 

tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


