
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang 

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai salah satu instrumen 

dalam pembangunan, keberadaan BUMN di Indonesia dirasakan sangat penting, 

tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat luas. Dari sisi 

pemerintahan BUMN seringkali digunakan sebagai salah satu instrumen penting 

dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan dibidang industri-

industri manufaktur, dan lain sebagainya. Sementara dari sisi masyarakat, BUMN 

merupakan instrumen yang penting sebagai penyedia layanan yang cepat, murah, 

dan efisien. Maka dari itu PT PLN (Persero) selalu berupaya untuk terus 

memperbaharui kinerja dalam memberikan pelayanan yang semakin optimal, 

sehingga citra PT PLN (Persero) dimata masyarakat akan selalu dinilai baik dan 

memberikan pelayanan yang baik sehingga memuaskan pelanggannya. Salah satu 

kegiatan di Bagian Administrasi Umum (ADDUM)  adalah proses pengajuan 

BBM oleh pegawai kepada bidang ADDUM yang ada di kantor area 

menggunakan proses pencatatan pada bon pengajuan permintaan BBM dan 

ditandatangani oleh Supervisor ADDUM. Pada saat penulisan bon pengajuan 

permintaan BBM, bisa terjadi kecurangan dengan memanipulasi permintaan 

jumlah nilai liter BBM yang tidak sesuai dengan jarak kilometer tujuan perjalanan 

dinas, sehingga dapat mengakibatkan tidak akuratnya proses pelaporan biaya dan 

pemakaian BBM pada tiap bulannya. Hal ini, dapat membuat sebagian kecil dari 

kerugian perusahaan akibat tidak akuratnya proses pelaporan, karena akurasi data 
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merupakan data yang tidak boleh bias dan terbebas dari kesalahan serta teruji 

kebenaran datanya dan proses permintaan BBM dalam sehari 10 sampai dengan 

15 permintaan pada setiap hari kerja. Menurut Mulyadi 2002 hal.40, definisi 

pemeriksaan atau pengecekan ialah “Suatu proses sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian 

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan 

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya 

kepada pemakai yang berkepentingan”, dan mengacu pada pendapat Sudaryono 

(2012) mengenai validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Proses pelaporan pemakaian BBM 

kurang cepat di update karena masih perlu pengecekan kebenaran pemakaian 

BBM yang telah diajukan oleh pegawai. Website berguna sebagai media untuk 

menampilkan proses pelaporan pemakaian BBM dengan cepat dan akurat serta 

seluruh proses pelaporan dapat dilihat keakurasian datanya oleh pegawai dan 

atasan terkait. Maka, sarana penggunaan web responsive dapat mempermudah 

untuk membantu proses pemantauan keakurasian pelaporan pemakaian BBM 

dengan melihat jarak perjalanan dengan jumlah bahan bakar minyak yang 

dibutuhkan. Sehingga, dapat termonitoring dengan akurat dan dapat mengurangi 

tidak validnya data pelaporan pemakaian BBM. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

pada bagian Pelayanan dan Administrasi PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang, 

agar laporan pemakaian BBM lebih akurat dan siap saat dibutuhkan oleh 

pimpinan saat melihat seluruh laporan transaksi pada web responsive dengan 

metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) melalui “Perancangan 
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Aplikasi Perhitungan Akurasi Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk 

Perjalanan Dinas pada PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang ”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat di identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Permintaan jumlah nilai liter BBM yang tidak sesuai dengan jarak 

kilometer tujuan perjalanan dinas. 

2. Proses pelaporan pemakaian BBM kurang cepat di update  karena masih 

perlu pengecekan kebenaran pemakaian BBM yang telah diajukan oleh 

pegawai. 

3. Masih sering terjadi kerusakan dan kehilangan data. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mencari Keakurasian Data pada Pemakaian Bahan Bakar

 Minyak? 

2. Bagaimana merancang Aplikasi Perhitungan Akurasi Pemakaian Bahan 

 Bakar Minyak untuk Perjalanan Dinas pada PT PLN (Persero) Area

 Tanjung Karang? 
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1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup penelitian yang 

mencakup : 

1. Monitoring bon pengajuan permintaan BBM, data pemakaian BBM 

pada kinerja 1 dari bulan Agustus sampai Oktober 2017. 

2. Penelitian ini dilaksanakan di PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang

 dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai Oktober 2017. 

3. Software pemrograman dengan menggunakan Macromedia

 Dreamweaver, bahasa pemrograman PHP, dan database MySQL. 

4. Software pemodelan design sistem menggunakan Rasional Rose. 

5. Permohonan pengajuan pemakaian BBM hanya dilakukan oleh Pegawai

 Tetap PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari kegiatan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa akurasi data pengajuan dan pelaporan pemakaian BBM 

pada PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang agar menemukan solusi 

yang tepat untuk keakuratan data. 

2. Merancang sistem informasi berupa web responsive sebagai software 

untuk memudahkan pemakaian secara fleksibel, monitoring pemakaian 

dan pelaporan pemakaian BBM pada PT PLN (Persero) Area Tanjung 

Karang. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1. Data pelaporan pemakaian BBM pada PT PLN (Persero) Area Tanjung 

Karang untuk perjalanan dinas lebih akurat sehingga dapat mengurangi 

tidak akuratnya data yang berakibat berkurangnya kerugian perusahaan. 

2.  Proses monitoring pengajuan dan pemakaian BBM oleh pegawai dapat 

 termonitor dengan fleksibel dan akurat melalui web responsive. 

 

1.7 Keaslian Penelitian 

 Penelitian tentang Perancangan Aplikasi Perhitungan Akurasi 

Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk Perjalanan Dinas pada PT PLN (Persero) 

Area Tanjung Karang dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis and 

Design (OOAD) belum pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti menggunakan 

metode pengembangan sistem waterfall dengan melakukan analisis, desain, 

pengkodean dan implementasi secara bertahap. Adapun perbedaan dan persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

terletak pada variabel, subjek, waktu dan tempat penelitian. 


