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ABSTRAK 

Nama :  Marzuki. R 
NIM :  60200115068 
Jurusan :  Teknik Informatika 
Judul :  Pengajuan Restitusi Barbasis Mobile Di PT. PLN 

(PERSERO) UPB SULSELRABAR. 
Pembimbing I :  Dr. Kamaruddin Tone, M.M. 
Pembimbing II :  A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.  

  
 PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar merupakan perusahaan 
yang berada dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maka dari itu 
semuanya diatur oleh Negara, salah satunya adalah pengelolaan dana Restitusi. 
Restitusi merupakan penggantian / pengembalian biaya perjalanan dinas yang 
diberikan oleh perusahaan kepada pegawai.  
 Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah 
menghasilkan aplikasi pengajuan restitusi berbasis mobile sehingga memudahkan 
pegawai dalam mengajukan restitusi dan memperoleh informasi restitusi sudah 
disetujui oleh admin atau belum melalui handphone. 
 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan 
pendekatan Design and Creation. Adapun metode perancangannya menggunakan 
unified modeling (UML). Analisis yang dilakukan mencakup analisis sistem yang 
berjalan dan analisi sistem yang diusulkan.  
 Hasil penelitian ini berupa aplikasi yang dapat melalukan pengajuan dan 
pengecekan restitusi melalui Handphone pegawai. 

 
Kata kunci: Restitusi, Mobile, Android, Website, PLN
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanggung jawab sangat berperan penting dalam setiap aspek kehidupan 

manusia. Seseorang akan bertindak semaunya jika tidak memiliki rasa tanggung 

jawab di dirinya. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai rasa tanggung jawab yang 

tinggi maka akan mendorong seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan dengan tepat waktu. 

PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar merupakan perusahaan 

yang berada dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maka dari itu 

semuanya diatur oleh Negara, salah satunya adalah pengelolaan dana Restitusi. 

Restitusi merupakan penggantian / pengembalian biaya perjalanan dinas yang 

diberikan oleh perusahaan kepada pegawai. Tujuan dari restitusi adalah mengganti 

atau mengembalikan dana yang dikeluarkan oleh pegawai selama melakukan 

perjalanan dinas, karena semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pegawai selama 

melakukan perjalanan dinas telah ditanggung oleh perusahaan. 

Berkembangnya teknologi informasi serta inovasi yang ada semakin 

canggih. Keadaan ini memungkinkan para pengguna teknologi informasi 

membutuhkan teknologi yang dapat membantu menyelesaikan suatu masalah 

dengan tepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak lepas dari 

kemajuan dibidang komputer, fungsi komputer di zaman sekarang sangat berperan 

penting dalam mencari informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, sehingga dengan 
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hadirnya komputer diharapkan dapat membantu manusia dalam berbagai hal baik 

dalam bentuk pengumpulan dan pengolahan data secara cepat dan tepat. 

Untuk saat ini PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar belum 

mempunyai sebuah aplikasi yang khusus digunakan untuk memproses berkas 

perjalanan dinas (restitusi) yang diajukan kepada admin restitusi. Sistem 

pengumpulan data dalam perusahaan ini masih disimpan dalam bentuk arsip dan 

tidak adanya tempat penyimpanan khusus sehingga memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk mengelola data yang diperlukan, dari segi keamanan data juga bisa 

dikatakan masih kurang efektif dan belum terjaga dengan baik sehingga sering 

terjadi hilangnya suatu data yang dibutuhkan. Hal seperti hilang atau tercecernya 

suatu berkas restitusi yang menghambat penyampaian informasi pengembalian 

biaya perjalanan dinas (restitusi) kepada pegawai yang mengajukan restitusi. 

Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang 

memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang 

diinginkan pengguna. Aplikasi mobile merupakan aplikasi yang dapat digunakan 

walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ketempat lain tanpa 

terjadipemutusan atau terputusnya komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui 

perangkat nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler dan PDA (Nurul Fitria 

Insani 2016). 
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Rasulullah saw bersabda : 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَعََث ُمعَاذًا َوأَبَا ُموَسى إِلَى   أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

َرا َوََل تُنَف َِرا َوتََطاَوَعا َوََل تَْختَِلفَا  َرا َوبَش ِ َرا َوََل تُعَس ِ  اْليََمِن قَاَل يَس ِ

Artinya : 

      "Mudahkanlah (urusan) & jangan dipersulit. Berilah kabar gembira & jangan 

membuat orang lari (tidak tertarik) & bekerja samalah kalian berdua & jangan 

berselisih". [HR. Bukhari No.2811]. 

Hadist ini memberikan penjelasan bahwa segala urusan yang ada pada 

dasarnya bukanlah sesuatu yang sulit. Hadist diatas juga menjelaskan mudahkanlah 

oleh kalian berdua dan jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan kalian 

takuti, serta buatlah mereka senang (Musnad Ahmad No. 18908).   

Berdasarkan ayat diatas aplikasi pengajuan restitusi berbasis mobile di PT. 

PLN (Persero) UPB SULSELRABAR dapat memberikan informasi yang berupa 

kabar gembira kepada pegawai dan aplikasi ini dapat mempermudah urusan kedua-

nya antara pegawai dan admin restitusi. 

Sebagaimana firman Allah swt berfirman dalam (QS. Ar Rahman 55: 33) 

ْنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر   يَا َمْعَشَر اْلِجن ِ َواْْلِ

  فَاْنفُذُوا ۚ ََل تَْنفُذُوَن إَِلَّ بُِسْلَطان  السََّماَواِت َواْْلَْرِض 
Terjemahnya : 

" Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya 
kecuali dengan kekuatan.” (Kementrian Agama, RI, 2017). 



4 
 

 
 

Wahai jin-jin dan manusia semua, jika kalian mampu menembus penjuru 

langit dan bumi, tembuslah! Kalian tidak dapat menembusnya kecuali dengan 

kekuatan dan kekuasaan. Dan sekali-kali kalian tidak akan dapat melakukan hal itu. 

Sampai saat ini terbukti betapa besarnya upaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk 

dapat menembus lingkup gravitasi bumi. Kesuksesan eksperimen perjalanan luar 

angkasa selama waktu yang sangat sedikit dan terbatas jika dibandingkan dengan 

besarnya alam raya itu saja memerlukan upaya yang luar biasa di bidang sains 

dengan segala cabangnya: teknik, matematika, seni, geologi, dan sebagainya. 

Belum lagi ditambah dengan biaya sangat besar. Hal ini membuktikan dengan jelas 

bahwa upaya menembus langit dan bumi yang berjarak jutaan tahun cahaya itu 

mustahil dapat dilakukan oleh jin dan manusia (Shihab, 2018). 

Ayat ini menyeru jin dan manusia jika mereka sanggup menembus, 

melintasi penjuru langit dan bumi dengan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud disini 

sebagaimana ditafsirkan para ulama adalah ilmu pengetahuan atau sains dan 

teknologi. Dan hal ini telah terbukti di era modern sekarang ini, dengan 

ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus angkasa luar, bangsa – 

bangsa yang telah mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah 

berulang kali melakukan pendaratan di bulan, dan dapat kembali lagi dibumi. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat 

sebuah Aplikasi yang dapat mengajukan sebuah restiusi melalui handphone untuk 

membantu pegawai PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar dengan mengangkat judul 

“Pengajuan Restitusi Berbasis Mobile Di PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar”. 



5 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas adalah 

maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana pengajuan restitusi 

berbasis mobile di PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar ?” 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus 

penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini berjalan pada smartphone berbasis Android versi 5.1 (Lollipop). 

2. Aplikasi ini hanya untuk pengajuan restitusi. 

3. Aplikasi ini menggunakan foto sebagai sumber data. 

4. Aplikasi ini dapat menyimpan data restitusi yang sudah di ajukan. 

5. Aplikasi ini akan menampilkan no. restitusi dan status dari restitusi tersebut 

apakah disetujui atau tidak. 

6. Sasaran pengguna aplikasi ini adalah pegawai PT. PLN UPB Sulselrabar. 

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran 

serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca penelitian ini, maka 

dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. 

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi pengajuan restitusi berbasis mobile ini khusus dibuat untuk pegawai 

PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar. Aplikasi ini berfungsi 

untuk mengajukan restitusi. 
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2. Aplikasi ini membantu agar pegawai PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban 

Sulselrabar lebih cepat untuk memperoleh informasi suatu restitusi sudah 

disetujui atau belum. 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa referensi yang diambil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan Penelitian ini, diantaranya adalah : 

Penelitian pertama oleh Fajar Pradana pada tahun (2018) dengan judul 

“Perancangan Sistem Informasi Manajemen Restitusi Biaya Kesehatan Pegawai 

Dan Pensiunan Pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Malang”. Yang 

dihasilkan dari penelitian ini adalah laporan tagihan dan pengeluran dalam biaya 

kesehatan. Persamaannya adalah aplikasi ini menggunakan sarana yang sama yaitu 

teknologi informasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam 

menerapkan teknologi informasi pada penelitian ini berbasis mobile untuk 

memperoleh informasi sedangkan penelitian sebelumnya berbasis desktop. 

Penelitian kedua oleh Ahmad Feriyanto Alulu pada tahun (2012) dengan 

judul “Implementasi Web Service Untuk Aplikasi Prototype Restitusi Atas Biaya 

Pengobatan Pegawai PT.”X” Gorontalo” yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 

sebuah aplikasi laporan biaya pengobatan pegawai. Persamaannya adalah 

menggunakan sarana yang sama yaitu restitusi. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu dalam menerapkan teknologi informasi pada 

penelitian ini berbasis mobile untuk memperoleh informasi sedangkan penelitian 

sebelumnya berbasis website. 



7 
 

 
 

Penelitian ketiga oleh Ayu Kesuma pada tahun (2018) dengan judul “Sistem 

Informasi Pengelolaan Restitusi Pengobatan Karyawan Berbasis Web pada Yakes 

Telkom Medan” yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah website 

pengajuan restitusi. Persamaannya adalah menggunakan sarana yang sama yaitu 

restitusi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam 

mengajukan restitusi peneliti menggunakan aplikasi mobile untuk pengajuan 

restitusi sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan website. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  Penelitian 

Dalam Penelitian ini adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah 

menghasilkan aplikasi pengajuan restitusi berbasis mobile sehingga 

memudahkan pegawai dalam mengajukan restitusi dan memperoleh informasi 

restitusi sudah disetujui oleh admin atau belum melalui handphone. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Bagi Dunia Akademi 

Sebagai Sumbangsih Kepada Mahasiswa dan Terkhusus Mahasiswa 

Teknik Informatika di UIN Alauddin Makassar, Peneliti yang Ingin 

menjadikan sebagai Referensi Untuk Penelitian Selanjutnya. 

b. Kegunaan Bagi Masyarakat 

Dengan adanya Penelitian Masyarakat khususnya pegawai PT. PLN 

(Persero) UPB SULSELRABAR dapat mengetahui secara cepat sebuah 

restitusi yang diajukannya sudah disetujui atau belum melalui handphone. 
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c. Kegunaan Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam bidang 

informatika terkhusus pada bidang aplikasi mobile.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Keislaman 

Sebagaimana firman Allah swt berfirman dalam (QS. ‘Abasa/80:20) 

ۙٗ ثُمَّ  ٢٠  –السَّبِْيَل يَسََّره   
Terjemahnya :  

“Kemudian jalannya Dia mudahkan” (Kementrian Agama RI, 2019). 

Setelah mewujudkan manusia dalam bentuk yang sempurna, dengan kasih 

sayang-Nya kemudian jalannya Dia mudahkan dengan cara mengeluarkannya dari 

perut ibunya. Dia juga memberinya kemudahan untuk membedakan kebaikan dan 

keburukan agar dia memilih jalan hidupnya sendiri. (Kementrian Agama RI, 2019). 

Akhir ayat diatas menjelaskan bahwa setiap kesulitan setelah itu ada 

kemudahan dan secara tidak langsung memberikan isyarat bahwa manusia yang 

memiliki kesulitan nantinya akan diberi kemudahan dalam menyelesaikan suatu 

masalah. Begitupun dalam pengajuan resitusi berbasis mobile. jika menggunakan 

handphone untuk mengajukan restutisu, maka hal ini memudahkan para pegawai 

dan kabar gembira bagai admin restitusi karena berkas restitusi tidak lagi 

menumpuk dan mudah untuk di backup. Karena dengan adanya pemberitahuan 

tentang restitusi yang telah diajukan pada aplikasi, maka pegawai dapat 

memantaunya lewat handphone.



10 
 

 
 

B. Aplikasi 

Aplikasi adalah Sebuah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan 

untuk melakukan suatu tugas khusus. program seperti ini biasa dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu program aplikasi serbaguna dan dan program apliksi spesifik 

(Kadir, 2003). 

C. Android 

1. Pengertian Android 

Android adalah sistem operasi dan platform pemrograman yang 

dikembangkan oleh Google untuk ponsel cerdas dan perangkat seluler 

lainnya (seperti tablet). Android bisa berjalan di beberapa macam perangkat 

dari banyak produsen yang berbeda. Android menyertakan kit development 

perangkat lunak untuk penulisan kode asli dan perakitan modul perangkat 

lunak untuk membuat aplikasi bagi pengguna Android. Android juga 

menyediakan pasar untuk mendistribusikan aplikasi. Secara keseluruhan, 

Android menyatakan ekosistem untuk aplikasi seluler (Team Google 

Developer, 2016). 

2. Versi Android 

Google menyediakan peningkatan versi bertahap utama untuk 

sistem operasi Android setiap enam hingga sembilan bulan, menggunakan 

nama bertema makanan sebagai berikut: 
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Tabel II. 1 Versi Android (Wikipedia, 2019) 

Versi Android Tanggal rilis 
Android 1.0 (Apple Pie)  23 September 2008 
Android 1.1 (Banana Bread) 9 Februari 2009 
Android 1.5 (Cupcake) 27 April 2009 
Android 1.6 (Donut) 15 September 2009 
Android 2.0 (Éclair) 26 Oktober 2009 
Android 2.2  (Froyo) 20 Mei 2010 
Android 2.3-2.3.7 (Gingerbread) 6 Desember 2010 
Android 3.0 – 3.2  (Honeycomb) 22 Februari 2011 
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 19 Oktober 2011 
Android 4.1.2 (Jelly Bean) 9 Juli 2012 
Android 4.4 (Kitkat) 31 Oktober 2013 
Android 5.0 (Lollipop) 5 Oktober 2015 
Android 6.0 (Marshmallow) 22 Agustus 2016 
Android 7.0 (Nougat) 22 Agustus 2016 
Android 8.0 (Oreo) 21 Agustus 2017 

 

3. Komponen Android 

a. SDK (Software Development Kit) 

Android SDK adalah tools API (Application Programming 

Interface) yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada 

platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Android 

merupakan subset perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi sistem 

operasi, middleuare dan aplikasi kunci yang di-release oleh Google. Saat 

ini disediakan Android SDK (Software Development Kit) sebagai alat 

bantu dan API untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platfurm 

Android menggunakan Bahasa pemrograman Java (Kasman, 2013). 

 

 



12 
 

 
 

b. JDK (Java Development Kit) 

Java Development kit merupakan perangkat lunak yang 

digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode Java menjadi 

bytecode yang dapat dimengerti oleh Java Runtime Environtment, JDK 

ini wajib di install pada komputeryang akan melakukan proses 

pembuatan aplikasi berbasis Java (Khannedy, 2011).  

c. XML (eXtensible Markup Language) 

XML (eXtensible Markup Language) adalah bahasa markup 

untuk   keperluan umum yang disarankan oleh W3C untuk membuat 

dokumen markup keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka 

ragam. XML merupakan kelanjutan dari HTML (HyperText Markup 

Language) yang merupakan bahasa standar untuk melacak Internet 

(Wikipedia, 2019). 

d. Java 

Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di 

berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya 

dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems 

saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini 

banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++ namun 

dengan sitaksi model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-

rutin atas bawah yang minimal.(Barri, dkk 2015) 
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D. Android Studio 

Android Studio adalah Lingkungan Pengembangan Terpadu – 

Integrated Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi 

Android, Selain merupakan editor kode IntelliJ. dan alat pengembang yang 

berdaya guna, Android Studio menawarkan fitur lebih banyak untuk 

meningkatkan produktivitas Anda saat membuat aplikasi Android, misalnya 

Sistem versi berbasis Gradle yang fleksibel,Emulator yang cepat dan kaya 

fitur,Lingkungan yang menyatu untuk pengembangan bagi semua perangkat 

Android,Instant Run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan 

tanpa membuat APK baru dan lain-lain (Team Android Developer, 2016). 

E. Database 

Basis data adalah kumpulan file-file yang saling berelasi, relasi tersebut 

biasa ditunjukan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu basis data 

menunjukkan kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup informasi. Dalam 

satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, 

merupakan satu kumpulan entity yang seragam field-field. Satu record terdiri 

dari yang saling berhubungan untuk menunjukan bahwa field tersebut dalam 

satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Suatu sistem 

manajemen basis data berisi satu koleksi data yang saling berelasi dan satu set 

program untuk mengakses data tersebut. Jadi sistem manajemen basis data dan 

set program pengelola untuk menambah data, menghapus data, mengambil data 

dan membaca data (Soepomo 2014). 
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F. XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache 

HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari 

X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini 

tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server 

yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang 

dinamis. Untuk mendapatkanya dapat mendownload langsung dari web 

resminya (Palit dkk, 2015) 

G. MySql 

Mysql adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses databasenya. MySQL bersifat free dengan lisensi GNU 

General Public License (GPL). Dengan adanya keadaan ini maka anda dapat 

meggunakan software ini dengan bebas tanpa perlu harus takut dengan lisensi 

yang ada.MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management 

System). Itulah sebabnya istilah table, baris, kolom digunakan pada MySQL. 

Pada MySQL sebuah database mengandung satu atau sejumlah table (Prasetyo 

and Pattiasina 2015). 
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H. Daftar Simbol 

1. Use Case Diagram 

Sistem yang dirancang memiliki enam buah Use Case utama, yaitu 

Pendahuluan,. User (pengguna) dapat memilih salah satu dari enam menu 

utama yang ada, yaitu Pendahuluan, Tujuan Pembelajaran, Arsitektur 

Sistem Operasi, Kategori Sistem Operasi, Tugas Individu dan Referensi. 

Menu Pendahuluan berisi mengenai pengertian sistem operasi dan manfaat 

sistem operasi. Menu Tujuan Pembelajaran berisi tujuan dari pembelajaran. 

Menu Arsitektur Sistem Operasi berisi materi tentang arsitektur sistem 

operasi. Menu Kategori sistem operasi berisi materi tentang kategori sistem 

operasi. Menu Tugas Individu berisi tugas dalam bentuk soal uraian beserta 

Petunjuk untuk mengerjakannya. Menu Referensi berisi daftar sumber 

pustaka rujukan (Tri Listyorini 2013). 

Tabel II. 2 Daftar Simbol Use Case Diagram (Aprianti and Maliha 2016) 

Bagan Keterangan 

 

Aktor, mewakili peran orang 

sistem yang lain atau alat 

ketika berkomunikasi dengan 

use case 

 

Use case, Abstraksi dan 

interaksi antara system dan 

actor 
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Tabel II. 2 Lanjutan 
 

Association adalah abstraksi 

dari penghubung antara actor 

dan use case 

 

<<include>> 

 

Menunjukkan bawa suatu use 

case seluruhnya merupakan 

fungsionalitas dari use case 

lainnya 

 

<<extend>> 

 

Menunjukkan bahwa suatu use 

case merupakan tambahan 

fungsionalitas dari use case 

lainnya jika kondisi terpenuhi  

  Generalisasi, menunjukkan 

spesialisasi actor untuk dapat 

berpartisipasi dalam use case 

2. Daftar Simbol Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow 

(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. yang perlu 

diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 

aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan actor, jadi aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh Sistem (Yunahar 2018). 
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Tabel II. 3 Daftar Simbol Activity diagram (G. Urva dkk) 

Simbol Nama Keterangan 
 

Activity Menggambarkan suatu 
proses atau kegiatan 
bisnis 

 

Action State dari sistem yang 
mencerminkan eksekusi 
dari suatu aksi 

 

Initial Node Bagaimana objek 
dibentuk atau awalan 
aktivitas 

 

Activity Final Node Akhiran Aktivitas 

 

Fork Node Satu aliran yang pada 
tahap tertentu berubah 
menjadi beberapa aliran 

3. Daftar Sequence Diagram 

Sequence Diagram Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek 

dalam urutan waktu. Kegunananya untuk menunjukan rangkaian pesan yang 

dikirim antara objek juga interaksi antar objek yang terjadi pada titik 

tertentu dalam eksekusi sistem (Indra dan George 2017). 
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          Tabel II. 4 Daftar Simbol Squence diagram (Hendini, 2016) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Life  Line Objek entity, 

antarmuka yang 

saling berinteraksi 

 

Message Spesifikasi dari 

komunikasi antar 

objek yang memuat 

 

Message Spesifikasi dari 

komunikasi antar 

objek yang memuat 

infirmasi-informasi 

tentang aktivitas 

yang terjadi 
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4. Daftar Simbol Class Diagram 

Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur 

sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. 

Tabel II. 5 Daftar simbol class diagram ( Winda Aprianti, 2016) 

Simbol Nama Keterangan 

 

class Blok-blok pembangun pada 

pemrograman beriorentasi 

objek. Terdiri atas tiga 

bagian bagian tas adalah 

bagian nama dari class. 

Bagian tengan 

mendefinisikan 

property/atribut class.  

Bagian akhir mendefinisikan 

method-method dari sebuah 

class. 

 

Assocition Menggambarkan relasi 

asosiasi 

 

Dependencies Menggambarkan relasi 

dependensi 

 

Dependencies Menggambarkan relasi 

dependensi 
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Entitas 

Tabel II. 5 Lanjutan 
 

Aggregation Menggambarkan relasi 

agregat 

5. ERD (Entity Realationship Diagram) 

Untuk mendapatkan suatu informasi maka data tersebut terlebih dahulu 

harus mengalami proses pengolahan. Model ERD (Entity Relationship 

Diagram) berisi komponenkomponen himpunan entitas dan himpunan relasi 

yang dilengkapi dengan atribut (Ismael, 2017). 

Tabel II. 6 Daftar Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 
(Anggara, 2014) 

Notasi Keterangan 

 

Emtitas adalah suatu objek yang 

dapat di identifikasi dalam 

lingkungan pemakai 

 

Relasi menunjukkan adanya 

hubungan diantara sejumlah 

entitas yang berbeda 

 

Atribut berfungsi 

mendekskripsikan karakter 

entitas (atribut yang berfungsi 

sebagai key diberi garis bawah) 

Rela
si 

Atribut 
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Tabel II. 6 Lanjutan 

 

Garis sebagai oenghubung antara 

relasi dengan entitas, relasi dan 

entitas dengan atribut 

6. Flowchart 

Digunakan untuk menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang 

dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari 

prosedur-prosedur yang ada dalam Sistem (opik dkk,2013). 

Tabel II. 7 Diagram Flowchart (Ernie 2017) 

Bagan Nama Fungsi 
 

Terminator Awalan dan akhir program 

 

Flow Arah aliran program 
 

Prepartion Inisialisasi / pemberin awal 

 

Proces Proses / pengolahan data 

 

Input/ output 
data 

Input/ Output data 

 

Sub Program Sub program 
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Tabel II. 7 Lanjutan 
 

Decision Seleksi atau kondisi 

 

On Page 
Connector 

Pemghubung bagian-bagian 
Flowchart pada halaman 
yang berbeda 

 

Off page  
Connector 

Penghubung bagian-bagian 
Flowchart pada halaman 
yang berbeda 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Design and 

Creation, jenis penelitian ini sangat cocok dengan penilitian ini, karena dapat 

memungkinkan suatu penelitian sejalan dengan pengembangan yang hendak 

dilakukan terhadap suatu penelitian. Jenis penilitian Design and Creation. Design 

and Creation merupakan penggabungan antara metodologi penelitian dan 

metodologi pengembangan aplikasi (Oates, 2005).  

Penelitian dengan cara Design and Creation sangat cocok diterapkan untuk 

mengelola penelitian ini sebab jenis penelitian ini memungkinkan suatu penelitian 

dapat sejalan dengan pengembangan yang hendak dilakukan terhadap suatu 

penelitian. 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) UPB 

Sulselrabar, Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 

pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Melakukan 

wawancara kepada Pegawai dan library Research yang merupakan cara untuk 

mengumpulkan data Melalu berbagai literature seperti buku, jurnal, skripsi dan 
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lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam masalah ini yang dapat diperoleh dari 

sumber-sumber data Online atau Internet. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. 

Penelitian ini sangat membutuhkan metode ini karena penulis dapat turun 

langsung ke tempat penelitian dan dapat melihat situasi yang ada di lokasi 

tersebut. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan atau pembicaraan antara dua 

orang atau lebih yang berlangsung antara pewewancara dan narasumber itu 

sendiri yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail dari 

narasumber dan terpercaya. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada narasumber. 

3. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan 

cara membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

Pada penelitian ini penulis memilih studi literatur untuk mengumpulkan 

referensi dari buku-buku mengenai aplikasi serta jurnal-jurnal yang 

memiliki kemiripan dalam pembuatan aplikasi ini. 
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E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitan yaitu: 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 

menguji coba penelitian ini yaitu : 

a. Laptop Asus dengan spesifikasi : 

a) Prosesor Intel Core i5 

b) Harddisk 1 TB 

c) RAM 8 GB 

d) Kecepatan prosesor 1.6 ~ 2.4 GHz 

b. Handphone Oppo F3 dengan spesifikasi : 

a) Prosesor MediaTek MT6750 

b) RAM 4 GB 

c) ROM 64 GB 

d) Kecepatan prosesor 1.5 GHz 

2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Sistem Operasi Window 10 64 bit 

b. Android Studio 

c. XAMPP 

d. Web Browser 

e. Memu Emulator 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data 

lebih banyak diperoleh dalam bentuk teori dan hasil wawancara yang telah 

dilakukan, kemudian data ini olah dan diuaraikan dalam bentuk deskriptif. 

Penelitian Kualitatif adalah suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi 

manusia, 

G. Metode Perancangan Sistem 

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 

waterfall lmerupakan salah satu metode dalam SDLC yang mempunyai ciri khas 

pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum 

melanjutkan ke fase selanjutnya. Metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu 

sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 1 Proses Waterfall(Nurasiah 2014) 
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1. Requirement Analysis 

Dalam tahap ini pengumpulan dan analisis data yaitu kegiatan 

merangkum data yang diperoleh dari hasil peninjauan sebelumnya dan 

melakukan analisa tentang sistem yang sedang berjalan saat itu serta 

penguraian dari sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang 

terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-perbaikannya. 

2. Design 

Tahap desain sistem adalah tahap melakukan perancangan sistem 

setelah melakukan analisis sistem. Bagaimana suatu sistem akan 

menyelesaikan apa yang akan diselesaikan, menyangkut konfigurasi dari 

komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu 

sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan 

rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. 

3. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan pemprograman. Programmer dapat 

menggunakan beberapa bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan, 

tentunya bahasa pemrograman yang harus dikuasai oleh programmer yang 

bersangkutan. 
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4. Testing 

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem. Jika program aplikasi 

atau sistem yang di uji tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan maka dapat 

di serahkan kepada konsumen. Namun jika tidak maka seorang tester akan 

membuat sebuah laporan hasil test mengenai kesalahan yang terdapat pada 

sistem dan menyerahkannya salah salah satu tim pengembang yang 

bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, apakah kepada analis sistem, 

perancang sistem ataupun kepada programmer. 

5. Maintenance 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Pemeliharaan 

suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, 

karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika 

dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan 

sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software 

tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal 

perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau perangkat 

lainnya. 

H. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian Perangkat lunak Yang digunakan dalam Penelitian ini adalah 

Pengujian Black Box, Black-box testing adalah metode pengujian perangkat lunak 

yang berfokus pada pengujian persyaratan fungsional perangkat lunak, untuk 

mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai dengan persyaratan 

fungsional suatu program.
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis Sistem Yang Berjalan 

Sistem yang sedang berjalan didefinisikan sebagai penguraian dari suatu 

sistem yang utuh kedalam bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengindentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan serta hambatan yang terjadi 

pada kebutuhan yang mana diharapkan dapat diusulkan. 

Berdasarkan hasil observasi pada objek penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, dan hasil wawancara yang hendak mengajukan restitusi itu masih 

dilakukan dengan cara manual yaitu pegawai harus memfoto berkas restitusi 

kemudian di cetak dan diberikan kepada supervisor di bidang-nya dan supervisor 

bidang keuangan. Kondisi ini memang kurang baik, karena untuk mendapatkan 

informasi mengenai restitusi yang di ajukan, pegawai harus mengecek nya sendiri 

ke ruangan supervisor terkait sehingga informasi mengenai resititusi yang diajukan 

oleh pegawai, tidak jarang ada yang tidak mendapatkan informasi mengenai 

restitusi yang telah di ajukan . Sistem yang berjalan untuk mengajukan dan 

mengecek mengenai informasi dari restitusi yang diajukan dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

Pada gambar IV.2 menjelaskan bahwa pengguna yang ingin mengecek 

restitusi yang telah diajukan harus datang sendiri keruangan admin restitusi untuk 

mengecek restitusi telah di setejui atau belum. 
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Gambar IV. 2 Flowmap sistem PLN 
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B. Analisis Sistem yang diusulkan 

Berdasarkan kekurangan informasi yang didapat oleh pegawai serta belum 

adanya aplikasi untuk mengajukan dan mengecek restitusi di PLN UPB Sulselrabar. 

Maka Sistem yang akan dibangun dalam skripsi ini adalah sebuah aplikasi 

pengajuan dan pengecekan restitusi berbasis mobile yang dapat diakses 

menggunakan perangkat mobile, dimana dengan adanya aplikasi ini sangat 

memudahkan pegawai dalam mengajukan dan mengecek informasi dari restitusi 

yang telah di ajukan tanpa harus datang keruangan supervisor untuk mengeceknya 

sendiri. 

Pada gambar IV.3 menjelaskan bahwa ketika pegawai ingin mengajukan 

dan mengecek restitusi dapat langsung membuka aplikasi dan menggunakan fitur-

fitur yang tersedia. 
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Gambar IV. 3 Flowmap Diagram yang diusulkan 
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C. Perancangan Sistem 

1. Analisis Pengguna  

a. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran scenario dari interaksi 

antara pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan 

hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukanya terhadap 

aplikasi. 

 

Gambar IV. 4 Use Case Diagram 
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b. Class Diagram 

Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur 

sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. 

i. Class Diagram Android 

 

Gambar IV. 5 Class Diagram Android 
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ii. Class Diagram Web 

 

Gambar IV. 6 Class Diagram Android 

c.  Activity Diagram 

Activity diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan 

alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan 

hasil dari aktivitas tersebut. Adapun activity diagram dari sistem ini 

adalah sebagai berikut :  
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Gambar IV. 7 Activity diagram 
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d. Sequence Diagram Aplikasi 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan 

di sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Berikut adalah sequence 

diagram sistem yang akan dibuat : 

1) Sequence Diagram Login Pengguna  

 

Gambar IV. 8 Sequence Diagram Login Pengguna 

2) Sequence Diagram Registrasi  

         

Gambar IV. 9 Sequence Diagram Registrasi 
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3) Sequence Diagram Pengajuan Restitusi 

 

Gambar IV. 10 Sequence Diagram  Pengajuan Restitusi 

4) Sequence Diagram Melihat Status Restitusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 11 Sequence Diagram Melihat Status Restitusi 
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5) Sequence Diagram Pengaturan Akun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 12 Sequence Pengaturan Akun 

6) Sequence Diagram Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 13 Sequence Diagram  Keluar 
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e. Sequence Diagram Website 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan 

di sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Berikut adalah sequence 

diagram sistem yang akan dibuat : 

1) Sequence Diagram Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 14 Sequence Diagram Login 
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2) Sequence Diagram Menu User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 15 Sequence Diagram Menu User 

3) Sequence Diagram Edit User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 16 Sequence Diagram Edit User 
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4) Sequence Diagram Tambah User 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 17 Sequence Diagram Tambah User 

5) Sequence Diagram Hapus User 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 18 Sequence Diagram Hapus User 
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6) Sequence Diagram Restitusi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 19 Sequence Diagram Restitusi 

7) Sequence Diagram Persetujuan Restitusi 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 20 Sequence Diagram Persetujuan Restitusi 
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8) Sequence Diagram Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 21 Sequence Diagram Keluar 

f. Struktur Navigasi 

Aplikasi Virtual Tour menggunakan struktur navigasi 

Hierarchiacal Model, dimana menu utama adalah pusat navigasi yang 

merupakan penghubung ke semua fitur pada aplikasi yang di buat. 

1) Struktur Navigasi Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 22 Struktur Navigasi Aplikasi 
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2) Struktur Navigasi Web 

Gambar IV. 23 Struktur Navigasi Web 

2. Perancangan Basis Data Menggunakan ERD (Entity Relationship 
Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.24 Diagram Entitas 
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ERD merupakan suatu diagram yang menggambarkan rancangan data  

yang akan disimpan atau dibentuk logika yang akan dipakai untuk menganalisa 

dan mendesain suatu basis data yang akan dibuat. Adapun ERD aplikasi ini 

dapat dilihat pada gambar IV-24. 

3. Perancangan Struktur Tabel 

Tabel-tabel yang terdapat dalam basis data yang digunakan dalam 

sistem informasi manajemen data jurusan Teknik Informatika dan jurusan 

Sistem Informasi adalah sebagai berikut : 

1) Tabel tb_admin 

Tabel IV. 8 Tabel tb_admin 

Nama Field Type Size Ket 

id int 11 Primary Key 
nip varchar 30 - 

password varchar 30 - 

Level_user enum admin - 
gambar text - - 

2) Tabel tb_restitusi 

Tabel IV. 9 Tabel tb_restitusi 

Nama Field Type Size Ket 
tgl_post date - - 
id_restitusi int 20 Primary Key 
id_user int 11 - 
no_restitusi varchar 20 - 
foto_formulir_sppd text - - 
foto_tiket_pesawat text - - 
foto_kwitansi_tiket text - - 
foto_boarding_pass text - - 
foto_kwitansi_penginapan text - - 
foto_sppd_manual text - - 
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3) Tabel users_table 

Tabel IV. 10 Tabel users_table 

Nama Field Type Size Ket 
id int 11 Primary Key 
nip varchar 30 - 
name varchar 30 - 
tgl_lahir varchar 30 - 
Almat text - - 
Jk enum Laki-

laki/perempuan 
- 

email varchar 50 - 
password text - - 
photo text - - 

4. Perancangan Aplikasi dan Web 

Perancangan antarmuka (interface) merupakan bagian penting dalam 

perancangan aplikasi dan web, karena berhubungan dengan tampilan dan 

interaksi pengguna dengan aplikasi dan web. Adapun perancangan antarmuka 

pada aplikasi dan web ini yaitu sebagai berikut: 
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a. Perancangan Antarmuka Aplikasi 

i. Perancangan Antarmuka Menu Login 

              

Gambar IV. 25 Perancangan menu Login 

Pada gambar IV.25 menjelaskan nomor 1 logo pln, 2 dan 3 edit 

text, 4 button login dan 5 button daftar. 

 

 

 

 

 

1 
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ii. Perancangan antarmuka menu home 

                           

Gambar IV. 26 Perancangan menu Home 

Pada gambar IV.26 menjelaskan nomor 1 dan 2 text view, dan 

3 image view, 4 button pengajuan restutusi, 5 button status restitusi, 6 

button pengaturan, dan 7 button logout. 
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iii. Perancangan antarmuka menu pengajuan restitusi 

 

    Gambar IV. 27 Perancangan menu pengajuan restitusi 

Pada gambar IV.27 menjelaskan 1 edit text untuk inputan 

nomor restitusi, 2 sampai 7 merupakan buttom untuk upload foto 

berkas restitusi dan 8 button pengajuan restitusi. 
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iv. Perancangan antarmuka menu status restitusi 

 

Gambar IV. 28 Perancangan menu status restitusi 

Pada gambar IV.28 menjelaskan 1 sampai 7 merupakan 

recylerview restitusi dan 8 merupakan layout  recylerview  restitusi. 
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v. Perancangan antarmuka menu pengaturan 

 

Gambar IV. 29 Perancangan menu pengaturan 

Pada gambar IV.29 menjelaskan  1 sampai 6 merupakan edit 

text , 7 button save menyimpan biodata dan 8 foto pegawai. 

 

 

 

 



53 
 

 
 

vi. Perancangan antarmuka menu logout 

   

Gambar IV. 30 Perancangan menu logout 

Pada gambar IV.30 menjelaskan nomor 1 logo pln, 2 dan 3 

edit text, 4 button login dan 5 button daftar. 
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b. Perancangan Antarmuka Website 

i. Perancangan antar muka menu login 

 

Gambar IV. 31 Perancangan menu login 

Pada gambar IV.31 menjelaskan nomor 1 dan 2 merupakan 

inputan user name dan password, 3 button logint, dan 4 banner 

website  
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ii.   Perancangan antar muka menu dashbord home 

 

Gambar IV. 32 Perancangan menu dashbord home 

Pada gambar IV.32 menjelaskan nomor 1 dashbord home 

website, nomor 2 button pegawai menampilkan list pegawai , 3 button 

restitusi menampilkan list restitusi, 4 button logout dan 5 menampilkan 

tabel pegawai, dan 6 foto dari admin. 
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3) Perancangan antar muka menu pegawai 

 

Gambar IV. 33 Perancangan menu pegawai 

Pada gambar IV.33 menjelaskan nomor 1 dashbord home 

website, nomor 2 button pegawai menampilkan list pegawai , 3 button 

restitusi menampilkan list restitusi, 4 button logout, 5 menampilkan 

tabel pegawai, dan 6 button tambah pegawai dan 7 foto admin. 
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4) Perancangan antar muka menu restitusi 

 

Gambar IV. 34 Perancangan menu restitusi 

Pada gambar IV.34 menjelaskan nomor 1 dashbord home 

website, nomor 2 button pegawai menampilkan list pegawai , 3 button 

restitusi menampilkan list restitusi, 4 button logout dan 5 menampilkan 

tabel pegawai, dan 6 foto dari admin.
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancangan 

berdasarkan hasil analisis dalam Bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta 

penerapan perangkat lunak pada keadaan yang sesungguhnya. 

1. Halaman Antar Muka Aplikasi 

i. Halaman Antar Muka Menu Login Aplikasi 

Dalam halaman ini terdapat tempilan berupa informasi alur untuk 

melakukan login oleh pegawai agar dapat mengajukan dan mengecek 

restitusi yang telah diajukan. Untuk lebih jelasnya halaman menu login 

dapat dilihat pada gambar V.35 sebagai berikt : 

Gambar V. 35 Menu Login Aplikasi 
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ii. Halaman Antar Muka Menu Home Pegawai 

Menu home pegawai menampilan fitur yang disediakan oleh aplikasi. 

Didalam menu tersebut juga terdapat fitur untuk mengajukan dan mengecek 

restitusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar V.36 sebgai 

berikut: 

Gambar V. 36 Menu Home Pegawai 

iii. Halaman Antar Muka Menu Pengajuan Restitusi 

Halaman ini merupakan halaman yang dapat dilihat dalam menu 

pengajuan, di halaman ini pegawai bisa mengajukan restitusi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar V.37 sebagai berikut : 
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Gambar V. 37 Menu Pengajuan Restitusi 

iv. Halaman Antar Muka Menu Status Pengajuan Restitusi 

Menu status restitusi menampilkan informasi tentang resitusi yang 

telah di ajukan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 

V.38 sebagai berikut : 
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Gambar V. 38 Menu Status Pengajuan Restitusi 

v. Halaman Antar Muka Menu Pengaturan Pegawai 

Pada halaman ini kita dapat melihat biodata dan dapat mengedit-nya. 

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar V.39 sebagai berikut : 
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Gambar V. 39 Menu Pengaturan Pegawai 

2. Halaman Antar Muka Website 

i. Halaman Antar Muka Menu Login Website 

Dalam halaman ini terdapat tempilan berupa informasi alur untuk 

melakukan login oleh admin agar dapat memberikan persetujuan restitusi 

yang telah diajukan oleh pegawai. Untuk lebih jelasnya halaman menu 

login dapat dilihat pada gambar V.40 sebagai berikut : 
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Gambar V. 40 Menu Login Website 

ii. Halaman Antar Muka Menu Home Website 

Menu home admin menampilan fitur yang disediakan oleh website. 

Didalam menu tersebut juga terdapat fitur untuk memberikan persetujuan 

restitusi yang telah di ajukan oleh pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar V.41 sebgai berikut : 
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Gambar V. 41 Menu Home Website 

iii. Halaman Antar Muka Menu Daftar Pegawai 

Menu pegawai menampilkan fitur untuk menambahkan pegawai 

maupun mengedit biodata pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada gambar V.42 sebagai berikut : 
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Gambar V. 42 Menu Daftar Pegawai 

iv. Halaman Antar Muka Menu Daftar Pengajuan Restitusi 

Menu restitusi menampilkan fitur untuk memberikan persetujuan 

restitusi yang telah di ajukan oleh pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat di 

lihat pada gambar V.43 sebagai berikut :  
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Gambar V. 43 Menu Daftar Pengajuan Restitusi 

v. Halaman Antar Muka Menu Persetujuan Restitusi 

Pada menu ini menampilkan fitur untuk memberikan persetujuan 

restitusi yang telah diajukan oleh pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar V.44 sebagai berikut : 
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Gambar V. 44 Menu Persetujuan Restitusi 



69 
 

 
 

B. Pengujian 

       Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian untuk melakukan 

pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Pengujian sistem 

sering disebut dengan pencarian bug karena terjadinya kegagalan pada perangkat 

lunak. 

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 

kesalahan yang terjadi pada setiap proses. Pengujian dilakukan dengan pengujian 

unit, sistem dan pengujian integritas. Pengujian ini berfokus untuk menguji 

perangkat lunak dari spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program, 

kemudian untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari 

perangkat lunak sesuai dengan spesifikai yang dibutuhkan. 

1. Prosedur Pengujian  

Adapun persiapan yang dilakukan untuk melakukan pengujian adalah 

sebagai berikut. 

a. Menyiapkan Laptop atau komputer yang dapat terhubung dengan 

jaringan internet, agar dapat membuka sistus website ini dan untuk 

sementara menggunakan Localhost. 

b. Memasukan Alamat Website. 

c. Melakukan Proses Pengujian. 

d. Mencatat Hasil Pengujian. 

2. Hasil Pengujian 

a. Pengujian halaman login 
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Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada menu 

login dalam aplikasi tersebut. 

Tabel V. 11 Pengujian Menu Login 

Kasus dan Hasil uji (data normal) 

Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 

Klik Tombol Login 
Masuk Ke Halaman 

Utama 

[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 

a. Pengujian Menu Pengajuan Restitusi 

       Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada menu 

pengajuan restitusi dalam aplikasi tersebut. 

Tabel V. 12 Pengujian Menu Pengajuan Restitusi 

Kasus dan Hasil uji (data normal) 

Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 

Klik Tombol Pengajuan 

Restitusi 

Tampil Halaman 

Pengajuan Restitusi 
[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 

Klik Tombol Take 

Picture  

Foto Berkas Dari 

Penyimpanan Hp 
[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 

Klik Mengajuakan  

Menyimpan Berkas Ke 

Dalam Sistem 
[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 
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b. Pengujian Menu Status Restitusi 

Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada menu status 

restitusi dalam aplikasi tersebut. 

Tabel V. 13 Pengujian Menu Status Restitusi 

Kasus dan Hasil uji (data normal) 

Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 

Klik Tombol Status 
Menampilkan halaman 

status restitusi  

[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 

c. Pengujian  Menu Pengaturan  

Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada halaman 

pengaturan tersebut. 

Tabel V. 14 Pengujian Menu Pengaturan 

Kasus dan Hasil uji (data normal) 

Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 

Klik Tombol Pengaturan  

Menampilkan halaman 

Pengaturan    

[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 

Klik Ikon Edit 

Dapat Mengedit Biodata 
[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 

Klik ikon Save 

Menyimpan Data 

Kedalam Sistem 

[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 
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d. Pengujian halaman admin 

Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada halaman 

admin dalam website tersebut. 

Tabel V. 15 Pengujian Halaman Admin 

Kasus dan Hasil uji (data normal) 

Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 

Login 

Dapat masuk ke halaman 

admin 

[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 

Klik Tombol Pegawai  

Menampilkan daftar 

Pegawai  

[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 

Klik Tombol restitusi 

Menampilkan daftar 

Restitusi 

[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 

Klik Tombol Update 
Menampilkan Halaman 

Persetujuan Restitusi 

[ √ ] diterima 

[    ] ditolak 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Peneltian yang dapat di ambil dari skripsi yang berjudul “Pengajuan 

Restitusi Berbasar Mobile di PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar” adalah sebgai 

berikut. 

Aplikasi ini akan sangan membantu pegawai untuk mengajukan dan 

mengecek resitusi yang telah di ajukan tanpa harus pulang balik keruangan 

supervidor terkait. Dan aplikasi ini membantu supervisor untuk mengelola berkas 

restitusi.  

B. Saran 

 Sistem ini masi jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak 

kekurangan. Maka dari itu sangat perlu untuk dilakukan pengembangan dan 

penyempurnaan aplikasi kearah yang lebih baik. Maka dari itu penulis memohon 

kesediaan pembaca dalam memberikan kontribusi berupa saran yang bersifat 

membangun untuk dapat lebih terciptanya sebuah aplikasi restitusi yang lebih baik. 

Demikian Saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa 

dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi pengembang pada umumnya. 
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LAMPIRAN I 

Tutorial Penggunaan Aplikasi 

A. Tutorial Pegawai 

1. Pegawai login menggunakan email dan password 
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2. Pegawai memilih menu pengajuan untuk mengajukan restitusi 
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3. Pegawai mengisi form yang tersedia 
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4. Pegawai memilih menu status untuk memantau restitusi yang telah di 

ajukan 
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B. Tutorial Admin 

1. Admin melakukan login menggunakan username dan password 

 

2. Admin memilih button restitusi untuk melihat list restitusi yang telah 

di ajukan oleh pegawai 
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3. Admin memilih button update untuk melalukan persetujuan / 

penolakan berkas restitusi 

4. Admin memilih button agenda untuk melihat agenda dari yang akan 

dilakukan oleh pegawai yang memiliki restitusi tersebut. 
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LAMPIRAN II 
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