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                                                                                Abstrak 

 

Pembuatan sistem informasi geografis pemetaan lokasi SPBU di kabupaten Purwakarta di latar belakangi oleh 

tidak adanya sebuah website yang dapat memberikan informasi khusus nya kepadda pendatang atau wisatawan 

tentang keberadaan SPBU. Hal ini menyebabkan para pendatang yang mengendarai kendaraan roda dua dan 
empat mengalami kesulitan mencari SPBU jika berada di daerah Purwakarta. 

Sistem informasi geografis pemetaan lokasi SPBU di kabupaten Purwakarta di buat menggunakan USDP sebagai 

metode pengembangan perangkat lunak sedangkan pemodelan untuk pemodelan system digunakan UML dan 

PHP sebagai bahasa pemogramannya. 

Hasil dari pembuatan sistem informasi geografis ini adalah sebuah aplikasi yang selain dapat memberikan 

informasi seputar letak SPBU baik kepada pendatang ataupun wisatawan yang berkunjung ke kabupaten 

Purwakrta juga dapat dijadikan sebuah acuan dalam membangun SPBU khususnya oleh PERTAMINA. 

 

Kata kunci : sistem informasi geografis, spbu, usdp 

 

 



1. Pendahuluan 

 

Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat 

dikatakan sangat pesat. Hal ini didorong oleh 

kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat. 

Pengaplikasian teknologi informasi dapat dilakukan 
disegala bidang. Salah satunya adalah dalam 

pemetaan suatu wilayah atau yang biasa disebut 

Sistem Informasi Geografis(SIG)  

SIG adalah system informasi yang disarankan  

pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, 

memanipulasi  dan  menganalisa data serta memberi 

uraian. (Aronaff, 1989). SIG dapat memuat pada peta 

digital tentang suatu daerah serta detail suatu tempat. 

Contoh pemanfaatan SIG adalah untuk pemetaan 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU) 

disebuah kota. 

Purwakarta merupakan salah satu kabupaten kota 
yang ada di provinsi Jawa Barat. Letak geografis 

Purwakarta yang strategis sering di jadikan jalur 

perlintasan antar kota maupun destimasi wisata, 

seperti objek wisata Jatiluhur. Namun Purwakarta 

tidak memiliki sebuah Website SIG yang dapat 

memberikan informasi khususnya kepada pendatang 

atau wisatawan tentang keberadaan SPBU. Hal ini 

menyebabkan para pendatang yang mengendarai 

kendaraan roda dua dan empat mengalami kesulitan 

mencari SPBU jika berada di daerah Purwakarta. 

Selain itu keberadaan website SIG pemetaan 
SPBU juga dapat di manfaatkan oleh pemerintah, 

dalam hal ini Persatuan Perusahaan Pertambangan 

Minyak dan Gas Bumi Nasional (PERTAMINA), 

untuk menentukan letak pembangunan SPBU baru.  

 Untuk itu di butuhkan sebuah website SIG yang 

dapat dengan mudah di akses baik oleh pendatang 

dan wisatawan yang berkunjung ke Purwakarta 

maupun oleh PERTAMINA melalui jaringan Internet 

agar dapat menyelesaikan permasalahan yang telah di 

jabarkan di atas. 
 

2. Pembahasan 

 

Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang 

diperlukan untuk penulisan laporan skripsi ini dari 

buku, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan 

pembuatan laporan skripsi ini. Penulis melakukan 

observasi untuk mengetahui secara tepat letak SPBU 

yang ada di Purwakarta. Dalam penulisan laporan 

Skripsi ini untuk mendapatkan informasi secara 

lengkap maka penulis melakukan tanya jawab 

terhadap masyarakat khususnya pendatang dan 

wisatawan di kota Purwakarta. 
Unified System Development Process ( USPD ) 

merupakan proses kerja pengembanan sistem atau 

perangkat lunak menggunakan bahasa pemograman 

berorientasi objek. USPD tidak mengikuti siklus 

hidup pengembangan perangkat lunak tradisional 

(waterfall model) melainkan mengadopsi pendekatan 

iterative dengan 4 fase utama. Setiap fase 

menggambarkan penekanan pada kegiatan yang 

penting pada pengembangan sistem. Fase-fase 

tersebut digambarkan dalam bentuk aliran kerja ( 
workflows ) dimana aliran tersebut merupakan 

serangkaian aktifitas. (Nugroho,2010). Pada tahap ini 

penulis melakukan observasi terhadap SPBU yang 

ada di kabupaten Purwakarta dan wawancara 

terhadap petugas SPBU untuk mengetahui kebutuhan 

sistem yang akan dibuat. Pada tahap ini penulis 

mematangkan konsep-konsep permasalahan melalui 

observasi dan wawancara yang terbentuk pada 

tahapan sebelumnya. Pada tahap ini merupakan tahap 

pembuatan aplikasi(coding), dimana penulis sudah 

melakukan pembuatan aplikasi secara nyata. Pada 

tahap ini penulis mematangkan produk akhir yang 
sudah jadi dengan cara melakukan ujicoba 

menggunakan metode uji blackbox. 

Pembangunan atau bangun adalah kegiatan 

menciptakan sistem baru maupun mengganti atau 

merperbaiki sistem yang telah ada baik secara 

keseluruhan maupun sebagian. Pressman,2012) 

Sedangkan pngertian bangun atau pembangunan 

sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru 

maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang 

telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian 

(Pressman,2002) 
Menurut Aronaff (1989) SIG adalah sistem 

informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang 

memasukkan, mengelola, memanipulasi dan 

menganalisa data serta memberi uraian. 

Menurut Burrough (1986) SIG merupakan alat 

yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, 

pengambilan kembali data yang diinginkan dan 

penayangan data keruangan yang berasal dari 

kenyataan dunia. 

1. Construction  

Pada tahap ini penulis mulai melakukan 

pembuatan sistem secara nyata yang mengacu 
kepada kebutuhan – kebutuhan pengguna yang 

telah ditentukan dalam tahapan sebelumnya. 

Hasil yang didapatkan dalam tahapan ini berupa 

aplikasi yang dapat dijalankan. 

2. Transition  

Pada tahap ini penulis melakukan pengujian 

untuk mematangkan produk akhir yang sudah 

jadi berupa aplikasi. Hal ini dilakukan untuk 

menganalisa apakah aplikasi yang dibuat telah 

sesuai dengan kebutuhan pengguna atau 

mungkin terdapat kesalahan yang perlu 
diperbaiki, adapun pengujian yang dilakukan 

menggunakan pengujian blackbox. 

Tabel 1.  Tabel Uji Blackbox 



No Fungsi Output Hasil 

1 Memberikan 

tampilan untuk 

masuk ke 

menu utama 

Sistem 

menampilkan 

menu utama 

Berhasil 

2 Melakukan 

Login 

Sistem 

melakukan 

validasi login 

Berhasil 

3 Memberikan 

tampilan untuk 
mengelola data 

lokasi SPBU 

Sistem 

menapilkan 
pengelolaan data 

lokasi SPBU 

Berhasil 

4 Memberikan 

tampilan untuk 

Input data 

lokasi SPBU 

Sistem 

menampilkan 

input data loksi 

SPBU 

Berhasil 

5 Memberikan  

tampilan untuk  

Edit data 

lokasi SPBU 

Sistem 

menampilkan 

form edit  data 

lokasi SPBU 

Berhasil 

6 Melakukan 

Delete data 

lokasi SPBU 

Sistem 

menghapus data 

dalam database 

Berhasil 

7 Memberikan 

tampilan untuk 
melihat data 

lokasi SPBU 

Sistem 

menampilkan 
menu 

pengelolaan data 

lokasi SPBU 

dalam bentuk 

peta Google Map 

Berhasil 

 

3. Kesimpulan 

 

Setelah menyelesaikan penulisan laporan skripsi 

yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan SPBU di Kabupaten Purwakarta 

Berbasis Web. Maka penulisan dapat menarik 

kesimpulan bahwa penulis berhasil membuat sebuah 
system geografis yang selain dapat memberikan 

informasi seputar letak SPBU baik kepada pendatang 

ataupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten 

Purwakarta. 

Pembangunan system informasi geografis ini 

menggunakan USDP sebagaimetode pengembangan 

perangkat lunaknya dengan melewati fase analisis 

permasalahan (inception), perancangan sistem 
(elaboration) pembuatan aplikasi menggunakan 

bahasa pemrograman PHP (construction) dan 

pengujian aplikasi menggunakan blackbox 

(transition). 

Sistem Informasi Geografis  Pemetaan SPBU di 

Kabupaten Purwakarta yang telah dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dapat 

kemudian di unggah kedalam internet menggunakan 

situs penyedia jasa hosting web sehingga pengguna 

dapat mengaksesnya melalui komputer atau 

smartphone yang memiliki sambungan internet. 
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