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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Beberapa tahun yang lalu, pemerintah Indonesia begitu gencarnya 

mensosialisasikan konversi / penggantian bahan bakar dari minyak tanah ke gas, 

yakni LPG (elpiji) yang dikelola oleh PT. Pertamina Indonesia (Persero). Sebab 

pemakaian gas diyakini lebih hemat, praktis dan efisien ketimbang minyak tanah. 

Seiring berjalannya waktu hampir semua masyarakat pada umumnya pun sudah 

beralih dan menggunakan bahan bakar gas untuk berbagai keperluan seperti 

rumah tangga, bisnis usaha dan sebagainya.  

 Sejak beralihnya penggunaan bahan bakar dari minyak tanah ke gas, maka 

secara tidak langsung jumlah permintaan dan kebutuhan akan LPG pun semakin 

meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia maupun perusahaan gas negara 

yang mengelola (PT. Pertamina) sudah mengantisipasinya jauh-jauh hari. Maka 

pada tiap daerah dibangun suatu pusat agen yang dibantu oleh sub-sub agen 

dibawahnya untuk dapat mendistribusikan LPG agar sampai ke daerah-daerah di 

seantero Indonesia. 

Dalam pendistribusian gas LPG ke masyarakat, Pertamina melakukan 

sistem pendistribusian LPG dengan sistem   close loop  supply chain, yaitu suatu 

aliran produk mulai dari konsumen , kembali ke pabrik untuk diproses ulang 

kemudian kembali lagi ke konsumen sebagai barang baru. Dalam alur distribusi 

LPG 3 kg, yang pertama adalah berasal dari Depot LPG (di Indonesia ada sekitar 

15 Depot LPG tersebar di 5 region). Kemudian dari Depot LPG, jalur berikutnya 

disebut SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji ) yang dalam hal 

ini biasanya dikelola oleh Pertamina dan pihak swasta, kemudian setelah itu paket 

LPG dikirim hingga sampai dan diterima oleh agen LPG (di Indonesia saat ini ada 

sekitar 1.500 agen LPG) setelah mencapai agen LPG selanjutnya barulah sebagai 

ujung tombaknya disebut sub agen atau pangkalan LPG. Sub agen LPG inilah 
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yang nantinya akan berhubungan langsung dengan para pengecer, warung atau 

juga konsumen [2]. 

 Di pasaran umumnya kita menjumpai dua jenis ukuran gas dalam bentuk 

tabung, yaitu tabung ukuran 3 kg (subsidi) dan 12 kg, yang mana sedianya tabung 

ukuran 3 kg diperuntukkan untuk kalangan menengah kebawah dan tabung ukuran 

12 kg untuk kalangan menengah keatas. 

  Namun apa yang terjadi di lapangan ternyata masih terdapat beberapa 

kendala dan belum tepat sasaran, seperti kekurangan stok sehingga pemenuhan 

kebutuhan di agen-agen LPG tidak merata. Pemenuhan kebutuhan yang tidak 

merata ini juga disebabkan oleh jarak antar agen yang terkadang terlalu berjauhan 

atau terlalu berdekatan. Sehingga pelaku distributor  juga susah dalam melakukan 

perannya secara maksimal. 

Atas dasar beberapa kendala diatas tersebut, maka kasus diatas dijadikan 

bahan sebagai penelitian tugas akhir perkuliahan. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat sistem informasi berbasis web yang nantinya diharapkan bisa membantu 

pihak sales distribusi dan bagian penjualan LPG 3 kg pada pertamina rayon 

Malang raya untuk mempermudah dalam pemantauan distribusi LPG ukuran 3 kg. 

Web yang akan dibuat nantinya akan menampilkan data peta Malang raya dan 

informasi tentang pelaku distribusi LPG. Setiap agen SPBE akan ditampilkan 

dengan suatu simbol (marker) dan apabila di klik akan menampilkan informasi 

lebih lanjut dan detail dari agen tersebut. 

Berbagai hal perlu dilakukan untuk membuat sistem agar menjadi menarik 

dan terstruktur. Maka dari itu diperlukan sistem informasi yang dibangun tentunya 

tidak sekedar menampilkan informasi baik dalam bentuk teks maupun gambar 

tetapi juga terdapat beberapa fitur dan menu yang dapat memberikan nilai tambah 

serta tepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Adapun penulis lebih 

memilih untuk menggunakan layanan google maps untuk menampilkan data peta 

pada web browser. Dengan menggunakan Google Maps API, kita dapat 

menghemat waktu dan biaya untuk membangun aplikasi peta digital yang handal, 

sehingga kita dapat fokus hanya pada data-data yang akan ditampilkan [5]. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Secara garis besar rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

membuat rancang bangun sistem informasi geografis lokasi SPBE, agen dan 

pangkalan pada distribusi LPG 3 kg wilayah Malang raya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem informasi 

geografis lokasi SPBE, agen dan pangkalan pada distribusi LPG 3 kg untuk 

memudahkan pemantauan dan input data terkait distribusi LPG. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Adapun fitur-fitur yang dibuat pada sistem ini hanya untuk menampilkan 

lokasi SPBE, lokasi agen, lokasi pangkalan, alokasi pengiriman tabung 

(bulan), view SPBE suplai ke agen mana, dan view pangkalan suplai dari 

agen mana.  

2. Adapun sasaran dari sistem ini ialah ditujukan kepada pihak sales 

distribusi dan bagian penjualan LPG 3 kg pada pertamina region 5. 

3. Perancangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan layanan google 

maps dan MySQL sebagai basis datanya. 

4. Hanya fitur lokasi SPBE dan lokasi agen saja yang berbasis maps. 

5. Penelitian hanya meliputi distribusi LPG ukuran 3 kg di wilayah Malang 

raya. 

 

1.5 Metodologi  

1. Studi Pustaka 

Pada bagian ini dilakukan pengumpulan data pustaka sehingga dibutuhkan 

beberapa literatur. Adapun literatur-literatur pendukung yang sangat perlu 

untuk dipelajari meliputi buku, artikel, jurnal, paper dan situs terkait 
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(Pertamina.com). Mempelajari literatur mengenai desain tampilan aplikasi 

yang sifatnya user friendly. 

 

2. Metode Perancangan 

Pada bagian ini dilakukan perancangan desain dari sistem yang akan 

dibangun atau alur sistem. Yaitu dilakukan penyesuaian dengan metode 

yang akan digunakan. Sistem ini menggunakan web browser sebagai 

media aksesnya dan dibangun menggunakan pemrograman PHP. 

 

 

3. Implementasi Metode 

Pada bagian ini akan dilakukan implementasi metode kedalam project 

sistem informasi distribusi LPG. Langkah pertama adalah melakukan 

instalasi XAMPP dan MySQL. Kemudian melakukan konfigurasi yang 

ada agar engine tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

4. Pengujian 

Pada bagian ini akan dilakukan skenario pengamatan dan pengujian yaitu 

pengujian fungsional dan kinerja dari sistem yang dibuat. 

5. Pembuatan Laporan 

Kegiatan ini dilakukan setelah semua tahapan-tahapan yang dipaparkan 

sebelumnya telah dilakukan dan akan berjalan sampai dengan sistem ini 

selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah 

landasan teori tentang sistem informasi, google maps, Web PHP, dan 

distribusi LPG. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas analisa dan perancangan pada sistem yang akan 

dibuat, analisa sistem meliputi analisa pengguna dan analisa kebutuhan. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi arsitektur sistem, use case 

scenario, activity diagram, sequence diagram, dan perancangan 

antarmuka (user interface). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membuat implementasi meliputi tahapan implementasi sistem 

dan tahapan implementasi aplikasi, adapun hasil pengujian pada aplikasi 

menggunakan pengujian fungsional sistem yang meliputi pengujian 

sistem admin dan pengujian sistem user. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 

 


