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ABSTRAK Distribusi Bahan Bakar Minyak 

(BBM) di Indonesia khususnya di Kota Batam 

semakin besar dan berkembang pesat seiring 

dengan perkembangan kepadatan penduduk dan 

juga arus globalisasi, Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Umum (SPBU) sebagai agent resmi 

penyalur BBM juga kian berkembang pesat. 

Banyaknya pendirian SPBU khususnya di wilayah 

Kota Batam tak lepas dari manfaat dan 

kerugiannya terutama masalah lahan dan lokasi 

yang terkadang menyalahi tata kota dan 

keindahan kota sehingga diperlukan pemetaan tata 

letak SPBU di Kota Batam. Dalam perkembangan 

teknologi informasi, peta dapat dibuat secara 

digital yakni dengan menggunakan Sistem 

Informasi Geografi (SIG), untuk lebih dapat efisien 

lagi peta tersebut diintergrasikan ke dalam sebuah 

web agar bisa diakses oleh pengguna di mana saja 

dan kapan saja. Oleh karena itu digagaskan 

sebuah penelitian dengan judul sistem informasi 

geografis stasiun pengisian bahan bakar umum di 

Kota Batam. Sistem ini dibangun dengan 

menerapkan metode pengembangan sistem 

waterfall model yang mana metode ini membuat 

proses pembangunan sistem informasi geografi 

menjadi terarah, dengan memanfaatkan beberapa 

perangkat lunak yaitu, Google Map Saver (GMS), 

Quantum GIS, Arc View, dan Alov Map. Sistem ini 

dapat digunakan untuk membantu penggunanya 

menemukan letak SPBU dan mengetahui informasi 

yang terkait dengan SPBU tersebut juga 

diharapkan dapat membantu pengguna dalam 

menentukan lokasi pendirian SPBU baru yang 

lebih strategis. 

Kata kunci: SIG, SPBU, Waterfall, Web 

I. PENDAHULUAN 

Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia 

khususnya di Kota Batam semakin besar dan 

berkembang pesat seiring dengan perkembangan 

kepadatan penduduk dan juga arus globalisasi, Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai agent 

resmi penyalur BBM juga kian berkembang pesat. 

Banyaknya pendirian SPBU khususnya di wilayah 

Kota Batam tak lepas dari manfaat dan kerugiannya 

terutama masalah lahan dan lokasi yang terkadang 

menyalahi tata kota dan keindahan kota sehingga 

diperlukan pemetaan tata letak SPBU di Kota Batam. 

 Dalam perkembangan teknologi informasi peta 

dapat dibuat secara digital yakni dengan SIG yang 

diintegrasikan dengan situs web. Membangun sebuah 

sistem informasi geografis (SIG) yang mencakup 

lapisan data untuk alamat, kode pos, dan data yang 

terkait [1]. Teknologi GIS mengintegrasikan operasi 

pengolahan berbasis data yang biasa digunakan saat 

ini, seperti pengambilan data berdasarkan kebutuhan, 

serta analisis statistik dengan menggunakan visualisasi 

yang khas serta berbagai keuntungan yang mampu 

ditawarkan melalui analisis geografis melalui gambar-

gambar petanya [2]. 

 Oleh karena itu, sistem informasi geografis ini 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam 

menentuan lokasi yang strategis sehingga masalah 

penentuan lokasi SPBU baru dapat diselesaikan 

dengan cepat. 

II. URAIAN PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Batam dengan fokus 

penelitian menerapkan sebuah peta digital pada sistem 

informasi geografis yang akan diimpelementasikan 

kedalam sebuah web. 

 Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan 

berbagai informasi dari instansi terkait yaitu Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dan PT. 

Pertamina Persero untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan mengenai nama dan alamat serta fasilitas 

SPBU yang ada di kota Batam. 

 Berikut ada beberapa data yang dibutuhkan dalam 

pembuatan sistem ini: 

a. Data Raster 

Data raster yang digunakan dalam sistem ini yaitu 

peta Kota Batam dalam format JPG. 

b. Data Vektor 

Data yang di implementasikan kedalam bentuk 

geometri titik, garis dan poligon. 
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c. Data Non-Spasial 

Data atribut informasi umum mengenai SPBU kota 

Batam berupa peta kota Batam, No SPBU, nama 

SPBU, alamat, layanan, fasilitas, nama kecamatan. 

B. Metode Pengembangan Sistem 

Pada tahap pengembangan sistem dalam membangun 

sistem informasi geografis SPBU Kota Batam ini, 

metode yang digunakan adalah metode waterfall. 

Metode waterfall memiliki tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Tahap Analisa Kebutuhan 

Tahapan ini untuk mencari kebutuhan akan sistem 

yang akan dibangun, sehingga sistem dibuat sesuai 

dengan kebutuhan dari analisa data. 

b. Tahap Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem membagi proses dalam 

merancang kebutuhan yang akan  diperlukan ke 

dalam perangkat keras dan perangkat lunak. 

Perancangan sistem dibangun untuk menetapkan 

arsitektur sistem, menentukan spesifikasi secara 

lengkap dari komponen-komponen sistem serta 

informasi yang sesuai dengan hasil tahap analisis. 

c. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi bertujuan untuk mendapatkan 

atau mengembangkan hardware dan software 

seperti dalam pembuatan kode sistem (coding) 

yang  dibuat dalam suatu program. 

d. Tahap Pengujian 

Tahapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan 

unit program dan diuji sebagai satu sistem untuk 

memastikan bahwa seluruh kebutuhan perangkat 

lunak telah terpenuhi. 

C. Perancangan Sistem 

 
Gambar 1. Context Diagram 

Keterangan: 

Pada context diagram ini menjelaskan alur proses 

secara umum, dimana pada sistem ini pengguna hanya 

dapat mengakses informasi yaitu melihat data  lokasi 

dan informasi terkait dalam sistem ini dalam bentuk 

web. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari pembangunan sistem informasi geografis 

SPBU di Kota Batam antara lain sebagai berikut: 

A. Halaman Utama 

Halaman ini adalah halaman yang pertama kali 

diakses oleh pengguna. 

 
Gambar 2. Halaman Utama 

 Sistem ini dibangun dengan menggunakan 

quantum gis sebagai aplikasi pendigitasi peta, arc 

view sebagai pengolah tabel peta dan alov map 

sebagai publisher peta. Sebelum pendigitasian peta, 

terlebih dahulu harus memiliki data raster yang 

menjadi acuan dalam pembuatan sistem informasi 

geografis yang diperoleh dengan bantuan perangkat 

lunak GMS (Google Map Saver). GMS ini dapat 

berfungsi sebagai perekam gambar peta dari google 

yang mana output yang dihasilkan berformat JPG. 

Pemanfaatan alov map dalam pembuatan sistem ini 

dikarenakan alov map memiliki beberapa kemudahan 

antara lain, kemudahan dalam pemanggilan data layer, 

kemudahan dalam pembuatan lagenda dan simbol 

pada layer point sehingga peta lebih mudah dipahami 

oleh pengguna. 

IV. KESIMPULAN 

Pembuatan sistem informasi geografis SPBU di Kota 

Bata ini bisa di bangun dengan memanfaatkan aplikasi 

quantum gis sebagai pendigitasi peta, arcview sebagai 

pengolah atribut dan alov map sebagai publisher peta 

yang mana pemanfaatan alov map dimaksud ialah 

untuk mempermudah dalam menampilkan peta pada 

halaman web. 
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