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Abstrak
SPBU merupakan salah satu tempat yang paling sering didatangi terutama
bagi pengguna kendaraan bermotor untuk mengisi bahan bakar kendaraannya.
Namun jika pengguna kendaraan berada dalam satu wilayah yang jarang mereka
lewati, maka akan kesulitan dalam mencari lokasi SPBU terdekat. Tujuan
pembuatan aplikasi ini yaitu menentukan rute Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) terdekat menggunakan Google Maps dan fitur Global Positioning
System (GPS) yang terdapat pada handphone berbasis android dengan proses
pencarian menggunakan metode Algoritma A Star (A*). Metode Algoritma A Star
(A*) adalah strategi best first search yang menggunakan estimasi biaya terkecil
untuk mencapai suatu tujuan dengan jarak tempuh terdekat dan memiliki nilai
heuristik yang digunakan sebagai dasar pertimbangan.
Kata Kunci: A Star (A*), SPBU, Global Positioning System, Android, Google Maps.
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akan mengakses Menu Maps. Jika proses

sebuah titik diproses,
iproses, semakin tinggi
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terdekat dari lokasi user berada.
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Gambar use case diatas memperlihatkan
sampai

proses

awal

menampilkan
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latitude dan longitude, produk dan
fasilitas serta posisi SPBU Pertamina
terdekat dari lokasi pengguna aplikasi.
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yang
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atas
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mengakses Menu List SPBU. Jika
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2.3 Diagram Aktivitas

rumah
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Gambar
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pencarian SPBU dengan keyword yang
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user

berdasarkan
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Pada Gambar diagram class diatas

Alamat, dan Fasilitas.

menjelaskan Diagram kelas digunakan

2.4 Sequence Diagram

untuk menggambarkan proses statik
dari aplikasi SPBU Pertamina.
2.6 Perancangan Navigasi
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kemudian

user
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dan teks menjadi suatu informasi
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navigasi diatas perpindahan antar fitur
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menu. Android mendukung fitur layar
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IPS-LCD capacitive

input sentuhan dari jari, sehingga

touchscreen, QWERTY

navigasi

keyboard.

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan sentuhan pada layar.

7.

Data : Wi-Fi (802.11b/g/n),
Bluetooth v3.0 with A2DP,

3. Implementasi

microUSB v2.0, A-GPS,
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras
Dalam penerapan rancangan
yang

sudah

dibuat,

dibutuhkan

EVDO Rev. A up to 3.1Mbps.
2.

Kabel data micro USB

3.

Satu unit Notebook dengan

beberapa perangkat keras yang akan
digunakan

dalam

implementasi

aplikasi

dibuat.

Perangkat

spesifkasi antara lain:

melakukan
yang
keras

1.

telah

Prosesor : Intel Core i5-480M
CPU @2.67Ghz

yang

2.

Memori RAM : 4 GB

digunakan adalah sebagai berikut :

3.

VGA : Nvidia Geforce

1. Handphone Yang Menggunakan

4.

Ruang Penyimpan : 500 GB

Sistem Operasi Android

4.1.2

Handphone yang digunakan untuk

1.

menjalankan program aplikasi yang
telah

dikembangkan.

Andromax

U

Bahasa Pemrograman Java
Dalam hal ini digunakan Java

Adapun

Development Kit(JDK) 1.7 dan

handphone yang digunakan adalah
Smartfren

Spesifikasi Perangkat Lunak

Java Runtime Environment (JRE).

Limited

Edition dengan spesifikasi sebagai

2.

Sistem Operasi

berikut:

Penggunaan sistem operasi dapat

1.

Sistem Operasi Android 4.1.2

digunakan Windows XP, Vista,

Jelly Bean

Windows 7, Mac OS X dan Linux.

2.

CPU Quad Core 1,2 GHz
Qualcomm Snapdragon

3.

3.

Eclipse Bundle
Untuk

memudahkan
aplikasi,

dalam

Ruang Penyimpan : 4GB

pengembangan

(internal) dan 2GB (microSD)

digunakanlah

4.

Memory RAM 786 MB

Development Environment) karena

5.

Dimensi Layar 4,5 inches”,

memiliki fasilitas yang diperlukan

540 x 960 pixels

dalam pembangunan perangkat

IDE

maka

(Integrated

lunak. Dalam pengembangan ini

digunakan

Eclipse

dikarenakan

telah

Bundle
mendukung

4.1.3 Tampilan Antarmuka Menu
Utama

Android Development Tools.
4.

Android Software Development
Kit
Android SDK (Android Software
Development

Kit)

menyediakan
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development

environment
komponen
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Emulator Home Screen
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SDK

Android,
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membungkus aplikasi yang telah
dikembangkan
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distribusikan. Adapun ADT yang
digunakan
21.01
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ADT

versi
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KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh
dari aplikasi ini dapat menjadi alat
bantu untuk memberikan informasi
tentang, produk, fasilitas, jarak SPBU
dan waktu dan rute terdekat untuk
menuju lokasi SPBU. Serta dapat
mengedukasikan pengguna terhadap
SPBU Pertamina di Jakarta dalam
bentuk tata letak, koordinat
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