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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Optimasi memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu 

termasuk di dalamnya adalah ilmu komputer dan beberapa bidang ilmu 

lainnya di dalam industri (Valente & Mitra, 2007). Hal ini mendorong 

munculnya berbagai cara yang berguna untuk menghasilkan model terbaik. 

Optimasi dalam kaitannya dengan inventori diperlukan untuk 

mengefektifkan sumber daya yang ada sehingga menghasilkan keuntungan 

yang maksimal. 

Berkembangnya produk ICT (Information Computer Technology) 

mengakibatkan revolusi bisnis yang tentunya berbeda dengan metode 

tradisional. Data-data yang ada sering kali tidak dimanfaatkan secara 

maksimal karena pandangan hanya tertuju pada sisi luar sebuah sistem 

informasi, padahal manajemen inventori juga mengambil peranan penting 

(Li-ping, 2009). 

Semakin bertambahnya kebutuhan energi khususnya bahan bakar 

minyak dan terbatasnya ketersediaannya karena sumber daya tersebut tidak 

terbaharui maka mendorong munculnya berbagai sumber energi alternatif 

yang salah satunya adalah gas. Bertambah mahalnya harga jual dan 

pengolahan minyak bumi semakin mendorong gas untuk menjadi energi 

substitusi tidak hanya pilihan kesekian. Perubahan pola ini ikut berdampak 

pada perubahan kebijakan aturan dari supplier penyedia gas yang dikemas 

dalam tabung elpiji (dalam hal ini Pertamina) kepada agen penyalur.  

P.T. Pelita Biru adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada sejak 1 

April 1985 dengan lokasi kantor Jl. Pengapon No. 31 Semarang bergerak 

dalam bidang kontraktor, transportir perdagangan khususnya gas elpiji. 

Perusahaan tersebut merupakan agen resmi Pertamina dan telah melayani 

permintaan produk Pertamina ke sejumlah industri. 
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Perhitungan dan pencatatan stok pada P.T. Pelita Biru yang pada 

awalnya masih manual dirasa kurang efektif karena pengolahan data tidak 

terintegrasi yang akibatnya pembuatan laporan memakan waktu yang cukup 

lama. Pada sisi lain laporan merupakan hal yang krusial karena menjadi 

dasar dalam pengambilan keputusan. Semakin lama pembuatan laporan 

maka semakin lama pula pengambilan keputusan yang berdampak pada 

kesalahan strategi dalam manajemen inventori.  

Manajemen inventori pada perusahaan agen elpiji di dalamnya 

termasuk ketersediaan tabung gas yang isi dan kosong. Hal yang sering 

terjadi pada suatu saat tabung isi stoknya menumpuk-numpuk tapi pada 

waktu yang lain stoknya menjadi sangat sedikit. Menumpuknya tabung 

dikarenakan fluktuaktifnya penjualan tabung gas dan ketidakpastian siklus 

kinerja, misalnya: untuk tabung 12 kg pada tanggal 7 Januari 2014 

mencapai jumlah 80 tabung dan jumlah tabung keesokan harinya yaitu 

tanggal 8 Januari 2014 sudah mencapai titik 379 tabung seperti tampak pada 

Tabel 1.1. 

Hal ini merupakan ketidakefisiensian dimana stok tabung isi yang 

menumpuk banyak berarti modal yang seharusnya bisa diputar untuk 

kebutuhan lain dibiarkan “menumpuk” begitu saja.  

Alokasi persediaan gas elpiji yang dirasa kurang sesuai maka 

memerlukan perangkat lunak yang bisa dijadikan referensi untuk 

memperkuat argumentasi dan mendukung dalam pengambilan kebijakan 

dan keputusan oleh manajemen. 

Optimasi pemodelan dan solusinya mengalami perkembangan yang 

signifikan. Prestasi utama dalam pencapaiannya bersumber pada 

peningkatan konseptualisasi model, solusi algoritma dan teknik software. 

Kemajuan dalam analisa data (datamarts), model optimasi dan mesin 

penyelesai masalah digabungkan dengan ketersediaan komputer yang kuat 

menjadi jaminan dalam optimasi sebagai sistem pendukung keputusan 

(Valente & Mitra, 2007). 
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Ketersediaan teknologi pada saat ini bersamaan dengan evolusi dari 

perangkat lunak untuk melayani menjadi dasar utama model bisnis 

berasosiasi dengan perekonomian dari logistik dan manajemen supply chain. 

Pengaruh penggunaan komputerisasi membuat perusahaan 

merealisasikan keuntungan yang menghubungkan mekanisme yang 

diperlukan untuk menghubungkan pengguna ke produk teknologi informasi 

dan pelayanan yang tersedia. Standard terbuka dari layanan web melibatkan 

pihak ketiga yaitu penyedia layanan perangkat lunak. Kombinasi dari model 

tersebut menghasilkan model bisnis yang bisa dicapai (Li-ping, 2009). 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem informasi optimasi 

inventori menggunakan layanan web untuk mengetahui pengkategorian 

barang di gudang, jumlah pesan terekonomis dan nilai persediaan aman 

barang di P.T. Pelita Biru dalam kondisi ketidakpastian akan permintaan 

dan siklus kinerja. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Mengimplementasikan persediaan aman stok pada P.T. Pelita Biru 

dimana permintaan berubah-ubah (uncertainty demand). Dengan 

dilakukannya penelitian ini perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah 

barang yang dipesan dalam suatu periode tertentu dan memperkirakan 

berapa jumlah elpiji yang harus disimpan di gudang. 

Manfaat lainnya adalah perusahaan dapat mengalokasikan modal  

berupa penyimpanan barang secara efisien sehingga anggaran perusahaan 

bisa diperuntukkan hal lain yang lebih berguna. 
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BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Januari  390 415 485  395 80 379 414 369 540  661  427 547 373 389  514 401 454  448 460 

Februari 564  380  596 500 434 449  455 409 392 495 341 462  465 313 342 293 409 384  372 376 

Maret 432  470 330 367 362 382 457  376 346 390 411 363 319  420 313 367 298 397 379  541 426 

April 453 384 329 354 486  470 471  456 367 401  532 444 349 356  435  561 291 331 352 388 

Mei  464 300  451 408 430 343 359 414  496 322 502  522 369  440 458 442 377 364 552  

Juni  405 385 315 360 391 390  417 341 293 280 373 337  490 302 274 380 283 420  444 313 342 

Juli 370 282 335 352 434  371 384  412 336 405  554 393 279 436 357 441  509 458 353 508 528 

Agustus    690 372 358 368 366 320  466 391 327 317 333 399  406 312 317 342 354 308  371 

September 422 355 370 320 375 285  563 312 209 359 305 396  413 243 346 290 258 394  364 300 393 283 

Oktober 355 344 273 383  374 358 279 356 277 345  350 340 290 334 302 362  364 295 400 289 355  

November 297  387 292 322 281 282 306  365 297 298 273 325 293  314 280 231 350 280 300  339 250 

Desember 464 238 349 297 299 355  321 459 215 304 184 413  357 393 246 278 293 293  318 350 326  

 

Ket:           = tanggal merah/hari besar 

       = akhir bulan 

Tabel 1.1. Jumlah Permintaan Tabung Elpiji 12 kg Tahun 2014 

http://id.wikipedia.org/wiki/Februari
http://id.wikipedia.org/wiki/Maret
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