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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang 

ada di indonesia, beribukota di Yogyakarta. Kehadiran SPBU di tengah 

masyarakat sangat besar manfaatnya dalam kehidupan sehari – hari. Luas wilaya 

DIY menjadi salah satu utama konsumen untuk menjangkau lokasi SPBU.   

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sekarang sudah menjadi 

kebutuhan primer, karena pada era globalisasi saat ini masyarakat menggunakan 

kendaraan bermotor karena lebih cepat dan tepat waktu. Di daerah jogja terdapat 

SPBU dimana mana banyak yang tidak tahu akan keberadaannya. 

Dengan adanya smartphone yang canggih warga dapat menemukan adanya 

SPBU dengan mudah memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dan GPS yang ada pada smartphone. 

Dengan menggunakan teknologi Location Based Services (LBS) pada 

gadget berbasis android maka dapat di rancang suatu aplikasi yang bisa digunakan 

untuk mengetahui lokasi dan jalur menuju SPBU terdekat berdasarkan posisi 

pengguna pada saat menggunakan gadget tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah membuat sebuah “LAYANAN BERBASIS LOKASI SPBU DI 

YOGYAKARTA MENGGUNAKAN PLATFORM ANDROID”.
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1.3 Ruang Lingkup 

Agar tidak melenceng dari penelitian maka ruang lingkup aplikasi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi akan berjalan pada operasi android. 

2. Aplikasi menjelaskan tentang nama, lokasi – lokasi SPBU di Yogyakarta 

3. Untuk identifikasi lokasi menggunakan Here Map 

4. SPBU menampilkan : 

a. ATM 

b. Minimarket. 

c. Tempat pengisian Angin Nitrogen. 

d. Jam Operasi. 

e. Tempat penyucian kendaraan bermotor. 

f. Toilet 

g. Musholla. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi pencarian 

lokasi SPBU yang diharapkan mampu : 

Memberikan informasi secara lengkap fasilitas yang ada di SPBU kepada 

semua masyarakat di wilayah Yogyakarta.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi SPBU 

terdekat, memberikan informasi fasilitas, dan menampilkan rute terdekat ke 

SPBU terdekat atau SPBU yang diinginkan user sehingga dapat memudahkan 

pengguna jasa layanan SPBU. 

 


