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A B S T R A K 

PEMBUATAN APLIKASI PENGAWASAN ANGGARAN PADA KANTOR 

DIVISI DIGITAL SERVICE BERBASIS ANDROID 

 Aplikasi Pengawasan Anggaran adalah sebuah aplikasi berbasis android 

yang digunakan untuk melaporkan anggaran, baik anggaran yang di terima 

maupun anggaran yang digunakan.  

 Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mempelajari, 

menganalisis, merancang dan mengimplementasikan Aplikasi Pengawasan 

Anggaran berbasis android. 

 Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat Aplikasi Pengawasan 

Anggaran ini adalah aplikasi Android Studio. Android Studio adalah sebuah IDE 

yang bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi android yang dikembangkan 

oleh Google[1]. 

 Hasil akhir dari kerja praktik ini adalah sebuah aplikasi berbasis android 

yang dapat menginputkan laporan RKAP dan Realisasi serta menampilkan data 

yang telah dilaporkan. 

Kata kunci : Aplikasi, Android, Anggaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penugasan 

Divisi Digital Service adalah bagian dari PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk yang bergerak dibidang pengelolaan fungsi coherent strategy, in house 

innovation, open innovation, research-standardization-quality assurance 

dan big data analystics. Dengan mengetahui lingkup kerja tersebut saya 

memutuskan untuk melaksanakan kerja praktik di Kantor Divisi Digital 

Service.  

Saya memutuskan untuk melakukan kegiatan kerja praktik di Kantor 

Divisi Digital Service karena saya berharap dengan kerja praktik di Divisi 

Digital Service saya akan mendapatkan pengalaman kerja sesuai dengan 

program studi S1 Sistem Komputer. Saya juga berharap dengan kerja 

praktik di Kantor Divisi Digital Service saya akan mendapatkan wawasan 

baru yang menunjang untuk pelaksanaan Tugas Akhir.  

1.2 Lingkup Penugasan 

Setelah melakukan beberapa tahap administrasi pelaksanaan kerja 

praktik akhirnya saya ditempatkan di Laboratorium Security, OSS dan BSS 

yang berada di bawah Bidang Infrastructure Research & Standardization 

dengan masa kerja 6 minggu terhitung mulai tanggal 23 Mei 2016 sampai 

dengan 1 Juli 2016. 

Waktu pelaksanaan kerja praktik pun disesuaikan dengan waktu kerja 

pegawai Divisi Digital Service, yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at. 

Dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. Namun, saat bulan 

Ramadhan waktu kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB.  

1.3 Target Pemecahan Masalah 

Target yang ingin dicapai pada saat melaksanakan tugas kerja praktik ini 

adalah sebagai berikut : 
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a. Mendapatkan pengalaman kerja sesuai dengan program studi S1 

Sistem Komputer. 

b. Mendapatkan Gambaran nyata mengenai lingkungan kerja. 

c. Mendapatkan wawasan baru yang dapat menunjang pelaksanaan TA. 

d. Memahami permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kerja 

e. Membantu mengembangkan teknologi di tempat pelaksanaan kerja 

praktik. 

f. Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. 

1.4 Metode Pelaksanaan Tugas 

Saya ditempatkan di Laboratorium Security, OSS dan BSS bersama 

dengan Tia Dianti Hajizah Oktavia Ningsih dan Rizky Wiratama. Oleh 

karena itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan saya dengan teman 

saya melakukan pembagian tugas. Saya bertugas untuk membuat User 

Interface dengan menggunakan aplikasi Android Studio, Tia Dianti  

bertugas untuk membuat database menggunakan MySQL, dan Rizky 

Wiratama bertugas untuk menggabungkan User Interface yang saya buat 

dan database yang sudah Tia Dianti siapkan dengan menggunakan PHP.  

Dengan adanya pembagian tugas tersebut maka saya menyusun laporan 

kerja praktik ini berdasarkan apa yang telah saya kerjakan, pelajari dan 

analisis.  

1.5 Rencana dan Penjadwalan Kerja 

Rencana dan penjadwalan pelaksanaan kerja praktik yang dilaksanakan 

mulai dari tanggal 23 Mei hingga 1 Juli 2016 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. PENJADWALAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

Kegiatan 
Minggu 

1 2 3 4 5 6 

Pendalaman materi aplikasi 

Penetration Test. 
      

Instalasi tools untuk pembuatan 

aplikasi Penetration Test. 
      

Perancangan sistem aplikasi 

Penetration Test. 
      

Simulasi Penetration Test 

menggunakan aplikasi berbasis 

web. 

      

Pendalaman materi aplikasi 

Pengawasan Anggaran. 
      

Perancangan database untuk 

aplikasi Pengawasan Anggaran. 
      

Pembuatan database untuk 

aplikasi Pengawasan Anggaran. 
      

Perancangan aplikasi        

Pembuatan user interface untuk 

aplikasi Pengawasan Anggaran. 
      

Penggabungan database dengan 

user interface menggunakan PHP 

untuk aplikasi Pengawasan 

Anggaran. 

      

Pembuatan laporan kerja 

praktik. 
      

 

Pada Table 1 terlihat bahwa pada minggu ke-1 sampai minggu ke-3 saya 

bersama dengan teman saya diberi tugas untuk membuat aplikasi 

Penetration Test berbasis android.  

Pada pertengahan minggu ke-3 kami diberikan tugas baru, yaitu 

pembuatan aplikasi Pengawasan Anggaran berbasis android. Untuk rincian 

kegiatan yang saya lakukan dapat dilihat pada logbook kegiatan kerja 

praktik yang terlampir.  

1.6 Ringkasan Sistematika Laporan 

Pada laporan ini terdapat 4 bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Profil 

Instansi, Bab Kegiatan KP dan Pembahasan Kritis dan Bab Simpulan dan 

Saran. 
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Bab Pendahuluan membahas tentang alasan mengapa melaksanakan 

kegiatan kerja praktik di Kantor Divisi Digital Service, waktu pelaksanaan 

kegiatan, tempat pelaksanaan, target yang ingin dicapai saat melaksanakan 

kegiatan, metoda pelaksanaan, penjadwalan pelaksanaan dan uraian 

mengenai laporan kerja praktik.  

Bab Profil Instansi membahas tentang profil Divisi Digital Service, 

stuktur organisasi yang ada di Kantor Divisi Digital Service dan alamat 

Kantor Divisi Digital Service. 

Bab Kegiatan KP dan Pembahasan Kritis membahas tentang apa yang 

sudah dikerjakan pada pelaksanaan kerja praktik ini, mulai dari teori, teknik 

pelaksanaan, dan menampilkan hasil dari tugas yang dikerjakan. 

Bab Simpulan dan Saran membahas tentang pemaparan kesimpulan 

yang diambil dari pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan selama 6 

minggu. Selain itu, ada beberapa saran yang diharapkan dapat membuat 

pelaksanaan kegiatan kerja praktik ini menjadi lebih baik lagi.  
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BAB II 

PROFIL INSTANSI 
 

2.1 Profil Instansi 

Divisi Digital Service adalah bagian dari PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk yang bergerak dibidang pengelolaan fungsi coherent strategy, in house 

innovation, open innovation, research-standardization-quality assurance 

dan big data analystics. 

Kantor Divisi Digital Service memiliki 5 bidang, yaitu Business 

Research (BRE), Open API Management (OAM), Ecosystem Mobile 

Experience (MXP), Infrasructure Research and Standardization (IRS), 

Product and Infrastructure Assurance (IAS) dan General Affairs (GEA). 

Infrastructure Research and Standardization (IRS) adalah bidang yang 

bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan kegiatan riset dan 

pengembangan infrastruktur secara end-to-end sesuai dengan strategi dan 

perencanaan perusahaan. Aktivitas utama yang dikerjakan di bidang 

Infrastructure Research and Standardization (IRS) adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan technology scanning dan initial technology assessment. 

b. Melakukan pengembangan dan penyusunan dokumen kajian, standar 

sistem serta melaksanakan pemutakhiran dokumen strategis TELKOM 

terkait teknologi. 

c. Mendukung perencanaan dan memberikan bantuan penggelaran 

infrastruktur sesuai dengan rekomendasi/standar yang ditetapkan. 

d. Melaksanakan evaluasi performansi teknologi termasuk konfigurasi 

dalam rangka mendukung kegiatan network improvement / deployment 

maupun service development and re-engineering. 

e. Menyusun rekomendasi improvement terhadap infrastruktur dan standar 

sistem berdasarkan hasil riset operasional untuk memberikan solusi atas 

permasalahan-permasalahan operasional pengelolaan produk dan 

infrastruktur dalam bentuk technical analysis. 
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f. Menyusun rancangan dan inovasi pengembangan jaringan sesuai dengan 

kebutuhan bisnis perusahaan. 

g. Melaksanakan riset dan pengembangan model-model pengelolaan 

infrastruktur jaringan melalui kapabilitas IT pengelolaan network dan 

service (OSS dan BSS), serta infrastructure security. 

h. Menyusun rancangan dan inovasi digital service and infrastructure 

integration, khususnya untuk produk yang terkait dengan inftrastruktur. 

i. Mengelola laboratorium dan sarana kerja yang dibutuhkan.  

Infrastructure Research and Standardization (IRS) mempunyai 6 

laboratorium, yaitu Broadband Access Network, Broadband Core Network, 

Cloud and Node Platform, IOT and Infra Services, Mobility and FMC dan 

Security, OSS and BSS. 

2.2 Struktur Organisasi Instansi 

Struktur organisasi pada Kantor Divisi Digital Service adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Divisi Digital Service 
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Gambar 2.1 menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada di Kantor 

Divisi Digital Service. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 2.1 

mengenai profil instansi, Kantor Divisi Digital Service mempunyai 6 bidang 

dengan sub bidangnya masing-masing.  

2.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja 

Kantor Divisi Digital Service berada di Jalan Gegerkalong Hilir No. 47, 

Gegerkalong, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.  

 

Gambar 2.2 Peta Lokasi Kantor Divisi Digital Service 

Sumber : www.google.co.id/maps 

 

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.2, letak Kantor Divisi Digital 

Service berada di wilayah perkantoran PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

seperti Telkom Professional Certification Center dan Universitas Telkom.  

http://www.google.co.id/maps
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BAB III 

KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS 
 

3.1 Skematik Umum Sistem Yang Terkait Kerja Praktek 

Untuk pelaksanaan kerja praktik yang dilaksanakan selama 6 minggu 

terhitung tanggal 23 Mei hingga 1 Juli 2016 ini, saya di tempatkan di 

Laboratorium Security, BSS dan OSS bersama teman saya, yaitu Tia Dianti 

Hajizah Oktavia Ningsih dan Rizky Wiratama untuk menyelesaikan 2 tugas 

yang diberikan oleh pembimbing lapangan saya, Bapak Muhammad Sovan 

Hadibowo.  

Tugas yang diberikan yaitu pembuatan aplikasi penetration test 

berbasis android yang dilakukan di virtual machine dan pembuatan aplikasi 

Pengawasan Anggaran berbasis android. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, saya menggunakan beberapa teori yang akan dijelaskan dalam sub 

bab berikut. 

3.1.1 Penetration Test 

Penetration test (pentest) merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk melakukan pengujian terhadap keamanan sebuah sistem. 

Pengujian ini dilakukan untuk menemukan celah keamanan yang 

terdapat pada sistem tersebut. Hasil pengujian ini digunakan untuk 

memperbaiki sisi keamanan dari sistem[2]. 

Metode Penetration Test pada metodologi OWASP (Open Web 

Application Security Project) dilakukan berdasarkan 2 pendekatan, 

yaitu pendekatan black box testing dan white box testing. 

Pengujian black box testing berarti penguji tidak memiliki banyak 

informasi mengenai struktur, komponen dan bagian internal 

aplikasi web yang akan diuji. Sedangkap white box testing berarti 

penguji memiliki sebagian informasi tentang bagian internal 

aplikasi, seperti penyedia perangkat lunak (platform vendor), 

sessionID dan algoritma yang digunakan.  
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Tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan penetration 

test sebuah web adalah sebagai berikut : 

a. Pre-attack phase 

Pre-attack phase merupakan pengujian yang dilakukan 

dengan cara pasif, dimana penguji berusaha untuk 

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan aplikasi 

dan memahami mekanisme aplikasi web yang akan diuji. 

b. Attack phase 

Attack phase adalah tahap inti dari pengujian aplikasi web 

yang dilakukan secara aktif. Tahap ini dilakukan dengan cara 

melakukan simulasi penyerangan pada aplikasi web. 

c. Post-attack phase 

Post-attack phase adalah tahap dimana penguji melakukan 

penilaian terhadap dampak resiko yang dibutuhkan setelah 

kelemahan ditemukan pada aplikasi web[4].  

3.1.2 Vulnerability Assessment 

Vulnerability assessment (VA) adalah suatu langkah untuk 

mendeteksi, mengidentifikasi dan mempelajari kelemahan yang 

dimiliki dari suatu sistem atau infrastruktur berbasis teknologi.  

Vulnerability assessment ini biasanya dilakukan sebelum 

melakukan penetration test. 

Para penguji biasanya melakukan vulnerability assessment 

menggunakan sebuah aplikasi. Aplikasi yang digunakan bersifat 

passive scanning dimana tidak ada data yang ditambahkan kepada 

target[5].  

3.1.3 Virtual Machine 

Virtual machine adalah sebuah software yang mempunyai 

kemampuan untuk membuat komputer virtual yang mempuyai 
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kemampuan sama seperti komputer asli bergantung spesifikasi 

yang diatur sebelumnya. 

Kegunaan dari virtual machine adalah untuk meng-install 

software yang tidak terpercaya. Selain itu virtual machine ini dapat 

digunakan untuk mencoba sistem operasi baru karena virtual 

machine tidak akan mempengaruhi komputer asli[6]. 

Ada banyak software virtual machine yang digunakan, 

diantaranya VirtualBox, VMWare Player, Windows Virtual PC 

dan Qemu[7]. 

3.1.4 Android Studio 

Android Studio adalah sebuah IDE yang bisa digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi android yang dikembangkan oleh 

Google. Android Studio merupakan pengembangan dari aplikasi 

Eclipse IDE dan dibuat berdasarkan Intellij IDEA.  

Android Studio mempunyai banyak fitur baru dibandingkan 

dengan Eclipse IDE. Fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi Android 

Studio diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan Gradle-based build system yang fleksibel. 

b. Dapat mem-build multiple APK. 

c. Template support untuk Google Service dan berbagai macam 

tipe perangkat. 

d. Layout editor yang lebih bagus. 

e. Built-in support untuk Google Cloud Platform sehingga mudah 

untuk integrasi dengan Google Cloud Messaging dan App 

Engine. 

f. Import library langsung dari Maven repository[1]. 
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3.1.5 UML 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa 

untuk menentukan, visualisasi, konstruksi dan mendokumentasikan 

artifact (bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan 

dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artifact dapat 

berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari sistem 

perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non 

perangkat lunak lainnya.  

UML memiliki banyak jenis diagram, diantaranya : 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah abstraksi dari interaksi antara 

sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara 

mendeskripsikan tipe interaksi antara user dengan sistemnya 

sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. 

Use case diagram berguna untuk menjelaskan fasilitas yang 

ada, komunikasi dengan client dan membuat tes dari kasus-

kasus secara umum. 

b. Activity Diagram 

Activity diagram menyediakan analisis dengan kemampuan 

memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity 

diagram dapat digunakan untuk alur kerja model, use case 

individual atau logika keputusan yang terkandung dalam 

metode individual. Activity diagram juga menyediakan 

pendekatan untuk proses pemodelan paralel. 

c. State Machine Diagram 

State machine diagram digunakan untuk memodelkan 

perilaku dinamis satu kelas atau objek. State machine diagram 

memperlihatkan urutan keadaan sesaat (state) yang dilalui 

sebuah objek.  
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d. Class Diagram 

Tujuan utama dari class diagram adalah untuk menciptakan 

sebuah kosa kata yang digunakan oleh analis dan pengguna. 

Class diagram biasanya merupakan hal-hal, ide-ide atau 

konsep yang terkandung dalam aplikasi. Area pokok yang 

dimiliki oleh class diagram adalah nama, atribut dan method.  

e. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah Gambaran tahap demi tahap yang 

seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai 

dengan use case diagram[8]. 

3.2 Skematik dan Prinsip Kerja Sub-Sistem Yang Dihasilkan  

Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 3.1 tentang Skematik Umum 

Sistem yang Terkait Kerja Praktik, saya bersama dengan teman saya diberi 

2 tugas, yaitu pembuatan aplikasi penetration test berbasis android dan 

pembuatan aplikasi Pengawasan Anggaran berbasis android. Berikut adalah 

penjelasan lebih detil mengenai hasil dari tugas yang saya kerjakan.  

3.1.1 Aplikasi Penetration Test Berbasis Android 

Pada pembuatan aplikasi penetration test ini, saya bersama dengan 

teman saya sepakat untuk mengerjakannya secara bersamaan. Dengan 

kata lain, tidak ada pembagian tugas dalam pelaksanaannya.  

Sebelum mengerjakan tugas ini, ada beberapa aturan yang 

diberikan oleh pembimbing lapangan, aturan tersebut seperti : 

a. Penetration test dilakukan pada sebuah web. 

b. Yang menjadi target dalam pelaksanaan penetration test adalah 

password dan portal yang dapat diakses.  

c. Web yang akan digunakan adalah web yang dibuat di virtual 

machine.  
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d. Software dan operating system yang digunakan di install pada 

virtual machine. 

Berdasarkan aturan yang diberikan, hal pertama yang kami lakukan 

adalah mencari informasi tentang penetration test. Pencarian 

informasi ini dilakukan selama kurang lebih 1 minggu.  

Dalam 1 minggu, kami menemukan banyak informasi dan 

referensi, seperti definisi penetration test, kekurangan dan kelebihan 

yang didapat, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, software yang 

direkomendasikan untuk melakukan penetration test, operating 

system yang digunakan dan contoh aplikasi penetration test berbasis 

android.  

Minggu ke-2 kami memutuskan untuk melakukan instalasi aplikasi 

VMWare. Setelah itu, kami meng-install operating system. Ada 

beberapa operating system yang kami coba gunakan, seperti Kali 

Linux, Debian 7, Ubuntu, dan CentOS 7. Namun, setelah itu kami 

memutuskan untuk menggunakan operating system Debian 7 dan Kali 

Linux. 

 
Gambar 3.1 Tampilan Utama Debian 7 

 

 

Kami menggunakan operating system Debian 7 untuk membuat 

sebuah web service. Web service inilah yang akan digunakan untuk 
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melakukan pengujian penetration test. Setelah Debian 7 ter-install 

seperti pada Gambar 3.1, kami melakukan instalasi LAMPP (Linux, 

Apache, MySQL, PHP). 

Selain Debian 7, kami juga melakukan instalasi operating system 

Kali Linux seperti Gambar berikut ini  

 
Gambar 3.2 Tampilan Utama Kali Linux 

 

Kali Linux ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk 

melakukan vulnerability assessment dan penetration test. Meskipun 

kami ditugaskan untuk membuat aplikasi penetration test berbasis 

android namun kami melakukan simulasi terlebih dahulu dengan 

aplikasi penetration test berbasis web agar kami dapat memahami apa 

yang harus kami buat nantinya. Setelah Kali Linux ter-install seperti 

yang terlihat pada Gambar 3.2, kami meng-install aplikasi Nessus 

didalamnya. Nessus adalah salah satu aplikasi yang dapat melakukan 

vulnerability assessment. Tampilan aplikasi Nessus adalah sebagai 

berikut 



15 

 

 

Gambar 3.3 Hasil Vulnerability Assessment 

 

Gambar 3.3 menampilkan hasil vulnerability assessment yang 

dilakukan untuk IP 192.168.42.105. Pada Gambar tersebut terlihat ada 

bagian berwarna merah yang berarti bagian tersebut memiliki security 

yang sangan rawan., bagian berwarna orange menandakan bagian 

tersebut cukup rawan, bagian berwarna kuning menandakan bahwa 

bagian tersebut tidak terlalu rawan, bagian berwarna hijau 

menandakan bahwa bagian tersebut memiliki kerawanan yang rendah 

dan bagian berwarna biru adalah bagian yang aman.  

Selain meng-install Nessus, kami juga melakukan peng-install-an 

aplikasi Burp Suite. Aplikasi ini bertugas untuk menjalankan 

penetration test namun sebelum menjalankan penetration test kami 

mencoba untuk melakukan penyerangan host spider seperti Gambar 

berikut  
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Gambar 3.4 Hasil Penyerangan Host Spider 

 

Gambar 3.4 menunjukan hasil dari penyerangan host spider yang 

dilakukan pada IP 192.168.42.105. Pada Gambar tersebut terlihat ada 

beberapa IP yang rawan terkena serangan. 

Pada pertengahan minggu ketiga, ketika kami melakukan 

presentasi progress yang sudah kami kerjakan, pembimbing 

memutuskan untuk memberikan tugas baru dan tugas pembuatan 

aplikasi penetration test berbasis android pun dihentikan.  

3.1.2 Aplikasi Pengawasan Anggaran Berbasis Android 

Aplikasi Pengawasan Anggaran adalah sebuah aplikasi yang 

nantinya akan digunakan sebagai media pelaporan anggaran pada tiap 

unit yang ada di Kantor Divisi Digital Service. Aplikasi Pengawasan 

Anggaran bersifat online dengan menggunakan jaringan intranet.   

Untuk mengerjakan tugas ini kami mempunyai waktu selama 

kurang lebih 3 minggu dan kami memutuskan untuk membagi tugas 

sebagai berikut : 
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Tabel 2. PEMBAGIAN TUGAS PEMBUATAN APLIKASI 

PENGAWASAN ANGGARAN 

Nama Tugas 

Tia Dianti  Membuat perancangan database. 

 Membuat database menggunakan MySQL. 

Ranti Ratnasari  Membuat perancangan aplikasi. 

 Membuat user interface menggunakan 
aplikasi Android Studio. 

Rizky Wiratama  Project Manager. 

 Melakukan penggabungan antara database 
dengan user interface menggunakan PHP. 

  

Untuk kelancaran pengerjaan tugas ini maka pada minggu pertama 

kami melakukan pendalaman materi dan mendata variabel yang akan 

digunakan pada database. Pendalaman materi yang kami lakukan 

berupa pengumpulan data yang berhubungan dengan pengadaan 

anggaran di Kantor Divisi Digital Service, pengumpulan informasi 

mengenai tools yang akan digunakan dan melakukan instalasi aplikasi 

yang dibutuhkan, yaitu aplikasi Xampp dan Android Studio. 

Setelah data terkumpul dan aplikasi yang akan digunakan sudah 

ter-install maka saya melakukan perancangan aplikasi dengan 

membuat Flowchart, Use Case Diagram, Activity Diagram dan State 

Diagram. Selain untuk mempermudah pembuatan aplikasi, pembuatan 

diagram-diagram tersebut juga membantu kami pada saat melakukan 

presentasi kepada pembimbing lapangan dan membantu pembimbing 

lapangan untuk mengkoreksi kesalahan pada aplikasi yang kami buat.  

Hal yang saya lakukan setelah membuat perancangan tersebut 

adalah membuat user interface pada aplikasi Android Studio. Untuk 

detil pelaksanaan kerja praktik yang saya lakukan akan saya jelaskan 

pada sub bab berikut. 
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3.1.2.1 Flowchart 

Flowchart adalah Gambar atau bagan yang memperlihatkan 

urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya[3]. 

Berikut adalah flowchart yang digunakan untuk aplikasi 

Pengawasan Anggaran  

 

Gambar 3.5 Flowchart Bagian 1 
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Gambar 3.6 Flowchart Bagian 2 

Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 menjelaskan tentang langkah-

langkah yang dapat dilakukan oleh user pada aplikasi. 

Dimulai dari mendaftarkan akun hingga melihat hasil yang 

sudah diinputkan beserta perintahnya.  

3.1.2.2 Use Case Diagram 

Use case diagram yang digunakan pada aplikasi 

Pengawasan Anggaran adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 3.7 Use Case Diagram 
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Gambar 3.7 menjelaskan tentang apa saja yang dapat 

dilakukan oleh user kepada sistem yang berjalan termasuk 

ketentuan apakah proses yang diinginkan tersebut harus 

melewati langkah lain (include) atau tidak (extend). 

3.1.2.3 Activity Diagram 

Activity diagram yang digunakan pada aplikasi Pengawasan 

Anggaran adalah sebagai berikut :  

 
Gambar 3.8 Activity Diagram 
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 Gambar 3.8 mengGambarkan tentang aktivitas sebuah 

sistem yang dilakukan oleh aplikasi Pengawasan Anggaran. 

Aktivitas tersebut dilakukan antara user, application dan 

database.  

3.1.2.4 State Machine Diagram 

State machine diagram yang digunakan pada aplikasi 

Pengawasan Anggaran adalah sebagai berikut :  

 

Gambar 3.9 State Machine Diagram 

Gambar 3.9 menunjukan tahap-tahap yang dilakukan oleh 

sistem ketika aplikasi dijalankan. 

3.1.2.5 Design User Interface 

Design user interface adalah desain untuk komputer, 

peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi 

perangkat lunak dan situs web yang berfokus pada 

pengalaman dan interaksi penggunanya.  

Tujuan dari penggunaan design interface adalah untuk 

membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien 
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mungkin[9]. Adapun design user interface yang digunakan 

untuk aplikasi Pengawasan Anggaran adalah sebagai berikut  

 
Gambar 3.10 Tampilan Awal Aplikasi Pengawasan Anggaran 

 

Saat user memulai untuk menjalankan aplikasi 

Pengawasan Anggaran, user akan melihat tampilan seperti 

yang tertera pada Gambar 3.10. Aplikasi akan menampilkan 2 

pilihan, yaitu create account untuk mendaftarkan akun baru 

dan login ketika user sudah memiliki sebuah akun.  
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Gambar 3.11 Tampilan Sign Up Aplikasi Pengawasan 

Anggaran 

 

Saat user memilih menu create account pada pilihan 

sebelumnya maka aplikasi akan menampilkan tampilan seperti 

pada Gambar 3.11, user harus mengisi nama, NIK, nama cost 

center, nama laboratorium, password dan konfirmasi 

password.  

Terdapat aturan yang diterapkan dalam pengisian cost 

center dan nama laboratorium. Cost center hanya bisa 

diinputkan dengan “A”, “B”, “C” dan “D” selain itu aplikasi 

akan memperingati user agar mengisi dengan benar.  

Sama halnya dengan cost center, nama laboratorium pun 

hanya dapat diisi dengan “SEA”, “SECULAB, “AI” dan 

“EVCONN”. Sistem tidak bisa menerima jika user 

menginputkan dengan kata selain yang sudah ditentukan. 
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Gambar 3.12 Tampilan Login Aplikasi Pengawasan 

Anggaran 

 

Setelah user mendaftarkan sebuah akun dan memilih 

pilihan login maka aplikasi akan menampilkan tampilan 

seperti Gambar 3.12. User harus menginputkan NIK dan 

password untuk masuk ke dalam aplikasi dan memilih pilihan 

selanjutnya.  
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Gambar 3.13 Tampilan Menu Aplikasi Pengawasan 

Anggaran 

 

Setelah berhasil login, aplikasi akan menampilkan 2 

pilihan, yaitu RKAP dan Realization seperti Gambar 3.13. 
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Gambar 3.14 Tampilan Login RKAP Aplikasi Pengawasan 

Anggaran 

 

Ketika user memilih pilihan RKAP pada menu 

sebelumnya maka aplikasi akan menampilkan tampilan seperti 

Gambar 3.14. Pada tampilan tersebut dapat terlihat bahwa user 

harus menginputkan RKAP ID, nama laboratorium dan 

tanggal penginputan jika ingin menginputkan laporan RKAP. 

Namun, user bisa langsung memilih menu view RKAP tanpa 

harus mengisi form di atas. 
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Gambar 3.15 Tampilan Add RKAP Aplikasi Pengawasan 

Anggaran 

 

Ketika user memilih pilihan input RKAP pada tampilan 

sebelumnya maka aplikasi akan menampilkan tampilan seperti 

Gambar 3.15, user harus mengisi NIK, nama laboratorium, 

tanggal keluarnya anggaran, tanggal pelaksanaan kegiatan, 

nama kegiatan, ID kegiatan, penjelasan mengenai kegiatan 

yang akan di selenggarakan dan besar alokasi dana yang 

diberikan kantor untuk kegiatan tersebut jika ingin melaporkan 

RKAP. Setelah mengisi form sesuai dengan data, user dapat 

langsung memilih pilihan submit dan aplikasi akan kembali ke 

tampilan sebelumnya. 
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Gambar 3.16 Tampilan List Data RKAP Aplikasi 

Pengawasan Anggaran 

 

Gambar 3.16 memperlihatkan bagaimana aplikasi 

menampilkan data RKAP yang sudah dimasukan sebelumnya.  

 

 
Gambar 3.17 Tampilan Login Realization Aplikasi 

Pengawasan Anggaran 
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Jika user memilih Realization saat berada di pilihan menu 

(Gambar 3.13) maka aplikasi akan menampilkan tampilan 

seperti Gambar 3.17, user akan diminta untuk menginputkan 

ID kegiatan dan tanggal login jika user ingin memilih pilihan 

input realization. Namun, jika user akan memilih view 

realization, user tidak perlu menginputkan form diatasnya. 

 

 
Gambar 3.18 Tampilan Add Realization Aplikasi 

Pengawasan Anggaran  

 

Ketika user ingin melaporkan kegiatan dengan memilih 

pilihan input realization pada pilihan sebelumnya maka 

aplikasi akan menampilkan tampilan seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.18. User diharuskan untuk memilih kategori 
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penggunaan anggaran, mendeskripsian penggunaan anggaran, 

menginputkan tanggal penggunaan anggaran dan 

menginputkan besar anggaran yang digunakan. 

 
Gambar 3.19 Tampilan List Data Realization Aplikasi 

Pengawasan Anggaran 

 

Saat user ingin melihat data yang sudah diinputkan maka 

user dapat memilih view realization pada menu sebelumnya 

dan aplikasi akan menampilkan tampilan seperti Gambar 3.19 

 

Setelah mengerjakan tugas ini, kami melakukan presentasi akhir. Setelah 

semua data diberikan baik data aplikasi, database dan laporan kepada 

pembimbing akademik, kami pun melakukan administrasi akhir kerja 

praktik berupa pemintaan tanda tangan untuk laporan dan logbook.  

 
Gambar 3.20 Penutupan Kerja Praktik 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

4.1 Simpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan kerja praktik ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Tugas pertama, yaitu pembuatan aplikasi penetration test berbasis 

android tidak dapat diselesaikan dengan baik karena keterbatasan 

kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. 

b. Tugas kedua, yaitu pembuatan aplikasi Pengawasan Anggaran berbasis 

android dapat digunakan secara online dengan baik ketika berada dalam 

satu jaringan yang sama dengan database yang dibuat.  

c. Tampilan aplikasi, keamanan sistem dan validasi yang diterapkan harus 

lebih diperbaiki lagi untuk meningkatkan kenyamanan user saat 

menggunakan aplikasi. 

4.2 Saran 

Pelaksanaan kerja praktik tahun 2016 ini sudah berjalan dengan lancar. 

Sistem yang diterapkan pun sudah lebih baik dari pada tahun sebelumya. 

Meskipun begitu, saya mempunyai beberapa saran yang diharapkan dapat 

membuat pelaksanaan kerja praktik ini lebih baik lagi, diantaranya : 

a. Diadakannya sosialisasi langsung dari pihak Fakultas Teknik Elektro 

mengenai sistem pelaksanaan KP. 

b.  Diadakannya kerja sama antara Fakultas Teknik Elektro dengan 

Instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik. 
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