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ABSTRAK 

 

Etwin Feoh, Pengembangan Security Access Untuk Autentikasi Pada Aplikasi E-

Voucher BBM (Studi Kasus Aplikasi Si-Hebat Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kota Kupang). Dibimbing oleh Emanuel Safirman Bata dan Gregorius Rinduh 

Iriane. 

 

Keamanan merupakan salah satu faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam 

membuat sebuah website, mengingat akses internet yang sangat luas dan saat ini 

website telah berkembang dengan penambahan fitur voucher untuk melakukan 

transaksi online. Aplikasi Si-Hebat merupakan aplikasi voucher Bahan Bakar 

Minyak (BBM) yang dikembangkan untuk membantu meminimalisir pemborosan 

anggaran bahan bakar pemerintah Kota Kupang. Keamanan pada sistem Si-Hebat 

masih memiliki kelemahan pada kode QR yang dapat digandakan atau disalin oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi. Untuk memastikan 

bahwa penanggung jawab kendaraan dinas tersebut sah, bukan hasil duplikasi data, 

penulis akan mengembangkan sistem autentikasi antara penanggung jawab 

kendaraan dinas dengan petugas SPBU pada aplikasi Si-Hebat. Hasil dari 

pengembangan sistem  autentikasi pada aplikasi Si-Hebat, yakni setiap pengguna 

akan melakukan verifikasi PIN secara real time untuk meminimalisir 

penyalahgunaan aplikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Dengan adanya aplikasi user Si-Hebat, maka pegawai dapat mengetahui jumlah 

pemakaian, sisa saldo, dan riwayat pengisian BBM yang telah dilakukan. 

 

 

Kata Kunci: Aplikasi, Autentikasi, Keamanan, Kode QR, Si-Hebat 
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ABSTRACT 

 

Etwin Feoh, Development of Security Access for Authentication on Refined Fuel 

Oil E-Voucher Application (Case Study of Si-Hebat Application, Communication 

and Information Office of Kupang City). Supervised by Emanuel Safirman Bata 

and Gregorius Rinduh Iriane. 

 

Security is one of the most important factors that must be considered in creating a 

website, considering that access to the internet is very wide and currently the 

website has developed with the addition of a voucher feature to make online 

transactions. The Si-Hebat application is a Fuel Oil (BBM) voucher application 

which was developed to help minimize the waste of the Kupang City government's 

fuel budget. Security on Si-Hebat system still has a weakness in QR codes that can 

be duplicated or copied by irresponsible parties for personal gain. To ensure that 

the person in charge of the official vehicle is legitimate, not the result of data 

duplication, the author will develop an authentication system between the person 

in charge of the official vehicle and the gas station officer on the Si-Hebat 

application. The result of the development of the authentication system on the Si-

Hebat application, namely that each user will verify the PIN in real time to minimize 

application abuse by irresponsible parties. With the Si-Hebat user application, 

employees can find out the amount of usage, remaining balance, and history of 

filling BBM that has been done. 

 

Keywords: Application, Authentication, QR Code, Security, Si-Hebat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kupang merupakan 

salah satu dinas di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diskominfo Kota Kupang 

berkewajiban menjalankan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan 

informatika di Kupang, Nusa Tenggara Timur.  

Si-Hebat merupakan aplikasi  e-voucher Bahan  Bakar Minyak (BBM)  dari 

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan dinaungi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Kupang, yang dikembangkan  untuk  membantu  pemerintah  

Kota  Kupang dalam mengatasi persoalan penggunaan bahan bakar secara efisien 

dan tepat guna, serta terkendali secara  digital,  sehingga  dapat  meminimalisir  

terjadinya  penyalahgunaan  penggunaan oleh orang tidak bertanggung jawab dan 

terlebih   penting   meminimalisir   pemborosan   anggaran dan penggunaan BBM 

yang tidak tepat sasaran. 

Proses alur kerja aplikasi Si-Hebat dimulai dari admin yang mendaftarkan tiap 

identitas kendaraan dinas milik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota 

Kupang dan dilanjutkan dengan mengisi saldo masing-masing akun kendaraan. 

Kendaraan dinas yang telah terdaftar pada sistem, memiliki kode QR yang sudah 

ditempel pada setiap kendaraan. Saat kendaraan dinas milik Pemkot Kupang 

memasuki pertamina, petugas pertamina akan melakukan pemindaian kode QR 

yang sudah ada pada tiap kendaraan menggunakan aplikasi Si-Hebat untuk 

memastikan identitas kendaraan dinas. Jika identitas yang dimiliki kendaraan 

sesuai, maka petugas pertamina akan melakukan pengisian bahan bakar pada 

kendaraan. Setelah itu, petugas pertamina mengirimkan data pengisian BBM ke 

server yang akan disimpan dalam database untuk dikalkulasikan dengan anggaran 

khusus yang disediakan Pemerintah Kota Kupang untuk kendaraan dinas yang 

terdaftar. Tetapi, jika identitas yang dimiliki oleh kendaraan dinas tidak sesuai, atau 

tidak terdaftar pada aplikasi Si-Hebat, maka sistem akan otomatis menolak 

transaksi pengisian BBM (Lenggu & Dally, 2021).  

Pada proses pengisian bahan bakar dengan menggunakan kode QR yang 

menempel pada kendaraan dinas, menjadi kelemahan pada keamanan sistem Si-

Hebat dikarenakan kode QR dapat diduplikasi atau disalin oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi yang nantinya juga akan 

mempengaruhi anggaran penggunaan BBM. Untuk mengatasi kelemahan 

keamanan pada aplikasi Si-hebat, maka dibutuhkan autentikasi akses keamanan 

aplikasi pada setiap penanggung jawab kendaraan dinas dan juga pada tiap petugas 

pertamina sehingga tidak terjadinya penduplikasian kode QR saat akan melakukan 

pengisian BBM. 

Beberapa peneliti terdahulu yang dilakukan mengenai aplikasi e-voucher 

Bahan Bakar Minyak di antaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Lenggu & Dally 

(2021) dengan judul “Pengembangan Aplikasi E-Voucher Dalam Rangka Efisiensi 

Penggunaan Bahan Bakar Minyak Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang”. 

Permasalahan yang dihadapi, yaitu penyelewengan penggunaan kupon BBM yang 

masih dibagikan kepada OPD secara manual sehingga menyebkan terjadinya 
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pemborosan anggaran BBM. Hasil dari pengembangan yang dilakukan, membantu 

mengatasi persoalan dalam penggunaan BBM secara efisien dan tepat guna, serta 

terkendali secara digital, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan 

penggunaan dan terlebih penting meminimalisir pemborosan anggaran. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Budi, et.al (2020) dengan judul 

“Pembuatan Aplikasi Berbasis Android Untuk Pengambilan BBM (Bahan Bakar 

Minyak) Dengan Menggunakan Fitur QR Code”. Permasalahan yang dihadapi, 

yaitu kurang efektif dan efisiennya pengisian BBM yang masih dilakukan secara 

manual, juga dalam pengolahan data pada SPBT di Lantamal V Surabaya. Hasil 

dari pembuatan sistem  berbasis  android  yang  terintegrasi dengan website 

membantu proses pengisian BBM lebih efisiensi  serta keefektifan dalam 

pengolahan data pada SPBT di Lantamal V Surabaya. 

Berdasarkan uraian yang ada, maka penulis mengangkat judul laporan praktek 

kerja lapangan dengan judul “Pengembangan Security Access untuk  Autentikasi 

pada Aplikasi E-voucher BBM (Studi Kasus Aplikasi Si-Hebat Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Kupang)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka diambil suatu rumusan masalah yang 

menjadi pokok pembahasan, yaitu bagaimana mengembangkan autentikasi antar 

penaggung jawab kendaraan dinas dan petugas pengisian BBM untuk memastikan 

bahwa yang akan melakukan pengisian BBM merupakan penanggung jawab 

kendaraan dinas yang telah terdaftar pada sistem. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak melebar maka perlu diberi batasan. 

Penulis melampirkan batasan masalah sebagai berikut: 

 Pengembangan pada aplikasi Si-Hebat hanya mencakup autentikasi pengisian 

BBM. 

 Halaman yang dikerjakan hanya halaman user dan pengembangan pada halaman 

petugas. 

 Bahasa pemrograman yang digunakan pengembangan adalah HTML, CSS,  

JavaScript, PHP dan MySQL. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu 

mengembangkan sistem autentikasi pada aplikasi Si-Hebat yang mudah dimengerti 

pengguna, dapat meminimalisir penyalahgunaan aplikasi Si-Hebat, tampilan yang 

sederhana, dan memiliki tingkat efisien yang baik. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Sistem autentikasi yang dikembangkan akan memberi beberapa manfaat 

penting, yaitu menghidari terjadinya penyalahgunaan pada aplikasi Si-Hebat untuk 

kepentingan pribadi dan proses pengisian bahan bakar dengan aplikasi SiHebat 

dapat dilakukan dengan baik dan aman.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kupang merupakan 

salah satu dinas di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Kupang bertanggung jawab menyelenggarakan penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di wilayah Kupang, Nusa 

Tenggara Timur. Sehubungan dengan tugas tersebut, Departemen Komunikasi dan 

Informatika yang  juga dikenal dengan Kominfo berhak mengeluarkan izin terkait 

bidang keahlian dan pekerjaannya. Beberapa perjanjian lisensi di bawah 

Kementerian Perhubungan. Misalnya sertifikasi perangkat untuk memperoleh izin 

usaha telekomunikasi korporasi, usaha jaringan telekomunikasi utama, perangkat 

telekomunikasi dan stasiun radio. Selain itu, Kominfo juga berhak mengembangkan 

layanan dan situs web yang mungkin berfungsi, dan situs web yang tidak mematuhi 

pedoman dan undang-undang tunduk pada Kebijakan Pemblokiran Situs Web. 

Kominfo juga berperan sebagai pengembang di bidang komunikasi dan informatika 

melalui program-program seperti digital. 

 Sejarah Singkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kupang adalah salah 

satu Dinas Teknis di Pemerintah Kota Kupang, yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang 

Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Secara legal formal, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Kupang yang ditetapkan pada tanggal 07 Oktober 2016 oleh Walikota 

Kupang periode 2012-2017. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 

ini mengalami perubahan kedua pada tahun 2019 yakni Perda Nomor 6 Tahun 2019 

pada tanggal 26 November 2019 yang ditetapkan oleh Walikota Kupang periode 

2017-2022. 

 Visi dan Misi  

Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika diuraikan sebagai berikut: 

a. Visi: Terintegritasnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi Terpadu yang 

Berkualitas Berbasis Teknologi Telematika. 

b. Misi 

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu: 

1) Melaksanakan Pengelolaan Pembaruan Otoritas pada Pelayanan Maklumat 

Publik Secara Jelas dan Bertanggung Jawab. 
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2) Melaksanakan Sumber Daya Manusia Ahli, dan Akses Jaringan Pendukung 

Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Telematika dan 

Menyedang. 

 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika  

 

Gambar 2. 1 Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Uraian kedudukan dan tanggung jawab juga Dinas Komunikasi dan Informatika, 

yakni: 

a. Kepala dinas memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Sebagai pemegan kendali pada kewajiban dinas 

2) Menentukan strategi untuk operasional dinas 

3) Membuat Rencana kerja 

4) Menyelenggarakan sarana yang berkaitan dengan telekomunikasi 

5) Membuat usulan peninjauan dan mengevaluasi keadaan komunikasi dan 

informatika untuk menetapkan tugas yang umum 

6) Mengerjakan sistem juga melakukan kongregasi dengan institusi pada 

lembaga pemerintah, swsta dan lembaga-lembaga lainnya 

7) Mensistemkan pekerjaan fungsional aktif dalam rangka pengelolaan reparasi 

umum 

8) Membentuk dan mengembangkan UPTD 

b. Sekretariat 

Sekretariat  mempunyai tanggung jawab, yaitu: 
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1) Membentuk penjadwalan kerja dinas 

2) Membentuk penjadwalan strategi sekertariatan 

3) Mengurus manajemen keuangan 

4) Mengadakan pengurusan tata kelola belanja 

5) Menganalisi manajemen belanja 

6) Mengurus tata kelola kepegawaian 

7) Mengadakan administrator dan kelembagaan 

8) Menangani perlengkapan  dan kegiatan rumah tangga 

c. Sub bagian perencanaan dan program mempunyai tanggung jawab: 

1) Menyusun rencana dan program sekretariat 

2) menyusun evaluasi dan laporan kegiatan 

3) Menyusun strategi rencana 

4) Mengadakan pengurusan sistem informasi pada bidang komunikasi dan 

informatika  

5) Mengadakan sistem koordinsi melalui anggota kerja terkait 

d. Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Mengadakan pentaan bahan dan penyediaan keuangan dinas 

2) Menyusun indeks gaji juga subsidi daerah serta penyetoran lainnya 

3) mengadakan perbendaharaan keuangan 

4) Mengadakan penyediaan bahan pemeliharaan administrasi keuangan 

5) Mengadakan administrator belanja langsung  

6) Mengadakan serta komposisi penataan pelaporan dan bahan pertimbangan 

7) Membimbing tata laksanan pengelanaan pegawai 

e. Sub bagian kepegawaian dan umum mempunyai tanggung jawab, yaitu: 

1) Melakukan pencatatan, pengerjaan data kepegawaian 

2) Melakukan penyediaan dan penganjuran pensiunan pegawai 

3) Melakukan penganjuran gaji teratur 

4) Melakukan penyediaan bahan peningkatan karir  

5) Mengatur bahan pemertahanan disiplin pegawai 

6) Melakukan pekerjaan perwaraan dan penyediaan rapat-rapat dinas 

7) Melakukan pengurusan karyawan pada UPTD 

8) Mengkoordinasi unit kerja 

f. Bidang pos dan telekomunikasi mempunyai tanggung jawab, yaitu: 

1) Menganalisi strategi kerja di bidang pos juga telekomunikasi 

2) Mengusahakan ulasan bahan sarana pencatatan penuntun dan pemeriksaan 

bidang pos dan telekomunikasi 

3) Mengusahakan analisis bahan sarana pos dan telekomunikasi 
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4) Mengusahakan ulasan bahan sarana kontrol dan pembenahan dan cakupan 

frekuensi 

5) Mengusahakan ulasan bahan sarana penyamaan pos dan telekomunikasi  

6) Mengusahakan sarana pos dan telekomuniksi 

7) Mengusahkan analisis bahan sistem pengelolaan bidang pos dan 

telekomunikasi 

8) Mengusahakan peninjauan, penilaian dan peliputan yang bertautan melalui 

tanggung jawab bidang pos dan telekomunikasi 

9) Mengusahakan sistem yang bekaitan dengan unit kerja 

g. Bidang pengolahan data elektronik mempunyai tanggung jawab, yaitu: 

1) Mengusahakan ulasan strategi kewajiban data elektronik 

2) Menjalankan analisis bahan prasarana integrasi data 

3) Menjalankan prasarana pengerjaan data elektronik 

4) Mengkajian sistem pengurusan bidang pengerjaan data elektronik 

5) Mengkajian bahan fasilitasi penyusunan bagian pengerjaan data elektronik 

6) Mengevaluasi kewjiban bagian pengerjaan data elektronik 

7) Menjalankan sistem anggota kerja terkait 

8) Menjalankan analisis bahan prasarana pelayanan data informasi 

9) Menjalankan analisis bahan prasarana kompilasi data 

h. Jabatan Fungsional 

Jabatan funsional memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Melaksankan sebagian tugas pemerintah daerah  

2) Anggota kedudukan fungsional mencakup sebagian tenaga fungsional 

3) Masing-masing anggota fungsional dikepalai seorang tenanga fungsional 

senior 

4) Tingkatan kedudukan fungsional ditetapkan berdasar peraturan 

i. Pelaksana teknis dinas mempunyai tanggung jawab, yaitu: 

1) Melakukan sebagian urusan teknis operasional dan pekerjaan teknis 

2) Membentuk anggota pelaksana teknis dinas di beberapa daerah 
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 Sistem yang Sedang Berjalan 

 

Gambar 2. 2 Sistem pengisian BBM pada kedaraan dengan aplikasi Si-Hebat 

Berdasarkan Gambar 2. 2 maka dapat dijelaskan bahwa sebelumnya aplikasi Si-

Hebat sudah berjalan dengan melibatkan dua (2) aktor yang mengelola sistem, 

yakni Admin dan Petugas, sedangkan Pegawai hanya berperan menunjukan kode 

QR yang dimiliki. Pengembangan yang dilakukan ialah memberikan akses kepada 

Pegawai dan menambahkan fitur Validasi PIN pada halaman Petugas.  

Berdasarkan pengembangan yang diterapkan maka aplikasi Si-Hebat dikelola 

oleh tiga (3) aktor, yaitu Admin, Petugas, dan Pegawai. Admin mengelola data 

kedaraan, data pegawai, data kartu, generate kode Quick Response (QR), top up 

saldo, dan mengelola riwayat pengisinan, diikuti pegawai yang dapat melihat saldo, 

datang ke SPBU dengan membawa kendaraan dinas yang sudah dilengkapi kode 

QR untuk melakukan Pemindaian kode QR, dan melihat riwayat pengisian, 

sedangkan untuk petugas SPBU akan melakukan pemindaian kode QR yang 

tetempel pada setiap kendaraan pegawai kemudian melihat detail data kartu dan 

melakukan pengisian BBM, diakhiri dengan mengirim bukti pengisian ke server. 

 

2.2. Tinjauan Umum Judul 

 Pengertian Security Access 

Security access merupakan layanan keamanan untuk mengelola akses ke sumber 

daya dalam bentuk file, perangkat lunak, atau perangkat keras. Security access 

membatasi pengguna yang akan mengakses sumber daya tersebut. Dengan adanya 

security access pada aplikasi maka setiap pengguna memiliki tingkat akses ke 
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informasi pada sebuah aplikasi terbatas sesuai dengan hak akses masing-masing 

pengguna.  

 Pengertian Autentikasi 

Menurut Sujarwo (2010), autentikasi adalah pemeriksaan identitas pengguna 

sistem komunikasi dalam proses masuk ke sistem. Autentikasi diperlukan pada 

setiap aplikasi agar setiap pengguna yang menggunakan aplikasi dapat dikenali oleh 

sistem dan diberikan hak akses kepada pengguna sesuai dengan tingkat akses yang 

ditentukan. 

 Pengertian Aplikasi 

Menurut Syani & Werstantia (2018), aplikasi adalah perangkat lunak yang berisi 

kode atau perintah yang dapat diubah-ubah sesuai keinginan. Aplikasi dibangun 

untuk tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan yang diperitahkan oleh 

pengembang. Aplikasi dapat memberikan kemudahan pada setiap pengguna dalam 

melakukan suatu pekerjaan. 

 Pengertian E-Voucher 

Menurut Pakpahan et.al (2022), E-Voucher adalah voucher atau alat penukaran 

secara elektronik yang bernilai tertentu dan biasanya hanya berlaku di suatu tempat 

dan dalam jangka waktu tertentu. Selain lebih mudah, penggunaan e-voucher juga 

didukung oleh berbagai pedagang dan penjual, sehingga membuka peluang yang 

lebih luas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya e-voucer maka 

transaksi penjualan dapat dilakukan dengan lebih cepat. 

 Pengertian Si-Hebat 

Menurut Lenggu & Dally (2021), Si-Hebat adalah aplikasi voucher Bahan Bakar 

Minyak (BBM) yang dikembangkan dengan tujuan menghasilkan efisiensi, 

efektifitas, dan transparansi dalam penggelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak 

untuk kendaraan dinas di lingkup  pemerintah Kota Kupang. Dengan aplikasi Si-

Hebat maka pengguna yang melakukan pengisian BBM tidak lagi melakukan 

pembayaran dengan uang tunai. Aplikasi Si-Hebat akan mencatat setiap transaksi 

pengisian BBM kemudian direkap perbulan oleh Badan Keuangan. Setelah proses 

perekapan selesai, pembayaran baru akan dilakukan oleh Badan Keuangan dan 

pihak SPBU. 

 

2.3. Tinjuan Umum Software 

Untuk mengetahui gambaran umum software maka akan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 Visual Studio Code 

Menurut Ferdiansyah (2021), Visual Studio Code adalah aplikasi editor  teks 

gratis di kembangkan oleh Microsoft yang dapat digunakan di semua bahasa 

pemrograman yang ada tanpa perlu berganti aplikasi editor, serta dapat dijalankan 

di berbagai platform Operating System (OS) seperti windows, linux, dan mac OS. 

Visual Studio Code memudahkan para Programmer saat berganti bahasa 

pemrograman tanpa perlu berganti aplikasi editor serta memahami dan konfigurasi 

tools kembali di aplikasi editor barunya.Visual Studio Code juga memberikan 

kebebasan kepada penggunanya dalam tema, debugger dan extension.  
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Beberapa kelebihan dari Visual Studio Code, antara lain: 

a. Cross Platform. Visual Studio Code dapat berjalan di berbagai OS , seperti 

windows, linux bahkan mac OS. Sehingga memudahkan Programmer  yang 

memiliki multi device untuk mengerjakan proyek mereka. 

b. Multi language. Visual Studio Code dapat digunakan untuk berbagai bahasa 

pemrograman, seperti javascript , python , java ,C++ dan lain lain. Agar 

mempermudah melakukan coding dengan bahasa pemrograman tersebut, 

terdapat ekstensi sesuai dengan bahasa pemrograman yang membantu 

programmer. contohnya seperti ekstensi Open in Browser ekstensi ini 

memberikan antarmuka dari file HTML dengan mengunggah file tersebut 

langsung ke default browser. 

c. Extension. Visual Studio Code memberikan kebebasan kepada pengguna fitur-

fitur tambahan pilihan yang dapat memperluas kemampuan editor sesuai dengan 

kebutuhan pengguna.Fitur tambahan ini diberi nama extensions, yang dapat di 

download dan install secara langsung di editor Visual Studio Code tanpa harus 

mencari di browser dan install secara manual. 

d. Terminal Terintegrasi. Visual Studio Code terdapat terminal tersendiri yang 

telah disediakan , sehingga programmer tidak perlu membuka terminal lain dan 

memudahkan pekerjaan serta menghemat waktu pekerjaan. Terdapat juga 

pilihan menambah atau berganti terminal untuk menjalankan program yang di 

tulis di Visual Studio Code. 

e. Command pallete. Command pallete adalah seperti Command line dari Visual 

Studio Code, di sini pengguna dapat memberikan perintah kepada editor dengan 

mengetik perintah seperti menjalankan program dengan terminal, mencari file, 

disable extension dan lain lain. 

 Engine-x 

Menurut Clément (2010), Engine-x atau bisa disebut "Nginx", adalah software 

open-source yang memiliki kinerja tinggi sebagai server HTTP dan reverse proxy. 

Engine-x dengan cepat memberikan konten statis dengan penggunaan efisien 

sumber daya sistem. Engine-x selain digunakan sebagai web server juga memiliki 

fitur untuk digunakan sebagai reverse proxy, HTTP cache, dan load balancer. 

 MySQL 

Menurut Solichin (2010), MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem 

manajemen (bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang 

multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL 

AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU 

General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi 

komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan 

penggunaan GPL. 

Tidak seperti PHP atau Apache yang merupakan software yang dikembangkan 

oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya 

masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial 

Swedia yaitu MySQL AB. MySQL AB memegang penuh hak cipta hampir atas 

semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang 
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mendirikan MySQL AB adalah: David Axmark, Allan Larsson, dan Michael 

"Monty" Widenius. 

Beberapa fitur-fitur yang terdapat pada MySQL: 

a. Relational Database System. Seperti halnya software database lain yang ada di 

pasaran, MySQL termasuk RDBMS. 

b. Arsitektur Client-Server. MySQL memiliki arsitektur client-server dimana 

server database MySQL terinstal di server. Client MySQL dapat berada di 

komputer yang sama dengan server, dan dapat juga di komputer lain yang 

berkomunikasi dengan server melalui jaringan bahkan internet. 

c. Mengenal perintah SQL standar. SQL (Structured Query Language) merupakan 

suatu bahasa standar yang berlaku di hampir semua software database. MySQL 

mendukung SQL versi SQL:2003. 

d. Mendukung replication. 

e. Mendukung transaksi. 

f. Perkembangan software yang cukup cepat. 

g. Fleksibel dengan berbagai pemrograman 

h. Tersedia fungsi GIS. 

 Website 2 APK Builder Pro 

Menurut Fatoni (2020), Website 2 APK Builder Pro merupakan aplikasi yang 

dapat merubah file Local HTML dan Web URL menjadi sebuah aplikasi android. 

Aplikasi yang berjalan pada sistem operasi windows dimana aplikasi ini berguna 

untuk mempermudah dalam melakukan konversi file berbasis web menjadi file apk 

yang kemudian dapat di install di smartphone android. 

 Hyper Text Markup Language (HTML) 

Menurut Hadi (2018), HTML (Hyper Text Markup Language) adalah sebuah 

bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di 

dalam dunia pemrograman berbasis website (Web Programming), HTML menjadi 

pondasi dasar pada halaman website. Sebuah file HTML di simpan dengan ekstensi 

.html (dot html). dan dapat di eksekusi atau diakses menggunakan web browser 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari dan lain-lain). HTML adalah dasar 

dari sebuah website. Untuk membuat sebuah website tidak cukup hanya 

menggunakan HTML, kita memerlukan bantuan CSS, JavaScript dan PHP untuk 

membuat sebuah website yang dinamis. Jika halaman website dibuat hanya 

menggunakan HTML saja maka halaman website tersebut di sebut halaman statis 

karena tidak memiliki aksi atau fungsi-fungsi yang dapat mengelola website. tentu 

developer akan sangat disibukkan dengan harus mengubah lagi file HTML setiap 

ingin meng-update artikel. HTML memiliki beberapa elemen yang tersusun dari 

tag-tag yang memiliki fungsi nya masing-masing. Seperti tag heading, paragraf, 

pembuatan form, tombol, list, membuat hyperlink atau link yang menghubungkan 

antar halaman website dan banyak lagi. 

HTML berfungsi sebagai pondasi sebuah halaman website. Adapun yang dapat 

di lakukan dengan HTML adalah sebagai berikut:  
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a. Membungkus elemen-elemen tertentu sesuai kebutuhan.  

b. Membuat heading atau format judul.  

c. Membuat Tabel.  

d. Membuat List.  

e. Membuat Paragraf.  

f. Membuat Form.  

g. Membuat Tombol.  

h. Membuat huruf tebal. 

i. Membuat huruf miring.  

j. Menampilkan gambar.  

k. Menampilkan video. 

 Cascading Style Sheet (CSS) 

Menurut Hadi (2018), CSS merupakan singkatan dari “Cascading Style Sheets“, 

sesuai dengan namanya CSS memiliki sifat ”style sheet language” yang berarti 

bahasa pemrograman yang di gunakan untuk web design. CSS adalah bahasa 

pemrograman yang di gunakan untuk men-design sebuah halaman website. dalam 

men-design halaman website, CSS menggunakan penanda yang kita kenal dengan 

id dan class. Seiring berkembangnya dunia pemrograman dan teknologi, CSS tidak 

hanya digunakan di HTML dan XHTML saja, tapi sudah bisa di gunakan untuk 

mendesain tampilan aplikasi android. CSS di akses menggunakan id atau class. 

CSS(Cascading Style Sheet) merupakan sebuah bahasa pemrograman web yang 

memiliki fungsi dan tujuan untuk mengatur atau mendesign tiap-tiap komponen 

dari HTML seperti elemen dan tag. dengan menggunakan CSS kita dapat mengatur 

ukuran, warna dan bentuk dari elemen HTML. Mengganti font, mengatur margin 

dan mengatur padding dan banyak lagi yang dapat dilakukan menggunakan CSS 

untuk mempercantik atau men-design halaman website. 

CSS menggunakan selector (id dan class) untuk menentukan elemen yang akan 

di modifikasi atau yang akan di beri sentuhan CSS. Jika diibaratkan HTML sebagai 

tiang pada sebuah bangunan rumah, maka CSS berfungsi sebagai cet dan dekorasi 

pada bangunan  rumah tersebut.  

 JavaScript 

Menurut Bratadinata (2013), JavaScript adalah “bahasa web-browser”. Tanpa 

JavaScript, konten yang ditampilkan dalam browser akan tetap statis, tidak dinamis 

dan interaktif. Bahasa yang dulu tidak populer ini, dalam beberapa tahun terakhir 

menjadi salah satu bahasa penting yang wajib dikuasai oleh web developer. Bahkan 

saat ini JavaScript juga makin populer sebagai bahasa pemrograman server 

menggunakan program yang disebut NodeJS yang berbasis V8 JavaScript Engine 

buatan Google yang juga digunakan oleh browser popular, yaitu Google Chrome. 

Di sisi browser (client), kita semua pasti pernah mendengar atau menggunakan 

library seperti JQuery, Dojo, YUI, dan sebagainya yang memungkinkan kita 

membuat aplikasi/website yang menarik & interaktif tanpa harus bersusah payah 

mengatasi perbedaan JavaScript engine yang berbeda antara browser yang satu 

dengan yang lain. 
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Dari sekian banyak library, yang paling populer adalah JQuery yang 

memungkinkan kita menambahkan elemen-elemen atraktif dengan mudah. 

Sayangnya, masih banyak di antara pengguna JQuery yang bahkan tidak paham 

JavaScript sama sekali sehingga mereka bergantung pada library ini bahkan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sangat sederhana sekalipun. 

Memang tidak ada salahnya mengandalkan JQuery, tetapi kita harus ingat bahwa 

JQuery dibuat untuk sekedar membantu kita menyelesaikan pekerjaan, bukan untuk 

menggantikan JavaScript. Bahasa browser adalah JavaScript, bukan JQuery. Untuk 

membuat website mungkin ini bukan masalah besar. Namun kalau kita membuat 

aplikasi, pemahaman tentang JavaScript adalah wajib walaupun pada prakteknya 

kita menggunakan library untuk mempermudah pekerjaan kita. Kualitas produk 

akhir tetap tergantung pada pemahaman kita tentang browser, html, CSS, dan 

JavaScript. 

 PHP 

Menurut Saputra (2013), PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan suatu 

bahasa pemrograman yang hanya dapat berjalan pada sisi server (Server Side 

Scripting), artinya porses yang dibuat dengan PHP tidak akan berjalan tanpa 

menggunakan web server. PHP digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web 

agar web tersebut dapat digunakan secara dinamis, seperti menambah, mengubah, 

membaca, serta menghapus suatu konten. 

PHP menyatu dengan kode HTML, namun tidak menggantikan peran utama 

HTML sebagai pondasi kerangka web, tapi untuk melengkapi kekosongan. PHP 

bersifat open source, sehingga dapat dipakai secara cuma-cuma dan mampu lintas 

platform, yaitu dapat berjalan pada hampir semua sistem operasi, seperti Windows 

maupun Linux. 

Awalnya PHP merupakan kepanjangan dari Personal Home Page, yang dapat 

diartikan sebagai “Situs Personal”. Namun, semakin berjalannya waktu PHP 

berubah menjadi Hypertext Preprocessor. PHP kedepannya dapat dipastikan akan 

menjadi bahasa pemrograman bersifat objek, atau lebih mengarah pada Framework 

PHP.  
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

 

3.1. Tabel Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 7 Februari 

sampai dengan 7 Maret 2022. Jadwal kerja lapangan di laksanakan pada setiap hari 

kerja di kantor yang dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 16.00. 

Nama/Nim   : Etwin Feoh/18130014 

Nama Perusahaan  : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang 

Pembimbing I   : Emanuel Safirman Bata, S.Kom., M.T. 

Pembimbing II  : Gregorius Rinduh Iriane, S.Kom., M.T. 

Tabel 3. 1 Kegiatan praktek kerja lapangan 

Tanggal dan Waktu Tempat Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

04/02/2022 

12.20 - 12.50 

Kantor 

Dinas 

Kominfo 

Membawa surat pengantar PKL ke Kantor Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Kupang 

07/02/2022 

08.00 - 15.30 

Kantor 

Dinas 

Kominfo 

1. Mendaftarkan pegawai atau user Si-Hebat yang baru 

2. Menempelkan kode QR pada kendaraan dinas 

3. Update aplikasi Si-Hebat 

4. Perbaikan bug pada halaman user Si-Hebat   

5. Diskusi terkait: Pembuatan fitur utang dan 

Kartu untuk jerigen pada kendaraan  beban berat 

08/02/2022 

08.00 - 16.00 

Kantor 

Dinas 

Kominfo 

1. Mendaftarkan pegawai atau user Si-Hebat yang baru 

2. Update halaman admin aplikasi Si-Hebat 

3. Pemeriksaan invoice pengisian BBM untuk bulan 

Januari 

09/02/2022 

08.00 - 12.20 

Kantor 

Dinas 

Kominfo 

1. Melanjutkan pemeriksaan invoice pengisian BBM 

untuk bulan Januari 

10/02/2022 

08.00 - 14.20 

Kantor 

Dinas 

Kominfo 

dan 

Kantor 

Walikota 

1. Pebaikan bug “Fatal Error” yang muncul pada aplikasi 

android user Si-Hebat 

2. Update aplikasi android Si-Hebat 

3. Pendataan penukaran data pegawai pensiun di ruang 

Garuda kantor Walikota Kupang  

11/02/2022 

08.00 - 12.20 

SPBU 

Eltari 

1. Perbaikan bug “Fatal Error” yang muncul pada 

aplikasi android petugas Si-Hebat 

2. Update aplikasi petugas Si-Hebat di SPBU Eltari 

15/02/2022 

09.00 - 15.30 

Kantor 

Dinas 

Kominfo 

1. Perbaikan fitur pergantian user 

2. Perbaikan ukuran huruf pada aplikasi 

16/02/2022 

10.15 - 11.30 

SPBU 

TDM 

Update aplikasi petugas Si-Hebat di SPBU TDM 

17/02/2022 

08.45 - 12.30 

SPBU 

Oeba 

Pendaftaran petugas Si-Hebat yang baru untuk SPBU 

Oeba 

18/02/2022 

08.30 – 14.30  

Kantor 

Dinas 

Kominfo 

dan 

Rumah 

1. Diskusi fitur kartu vip 

2. Penulis dipulangkan untuk kerja dari Rumah karna ada 

pegawai yang terkena Covid-19 

3. Membuat perancangan dan tabel kartu vip 
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Tanggal dan Waktu Tempat Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

21/02/2022 

09.35 – 12.30 

Rumah Pembuatan fitur kartu vip 

22/02/2022 

10.00 – 13.25 

Rumah 1. Update fitur kartu vip 

2. Diskusi fitur kartu non pin 

23/02/2022 

09.00 – 12.45 

Rumah Pembuatan fitur kartu non pin 

24/02/2022 

10.00 – 12.00 

Rumah Penambahan fitur pencarian data pengisian 

25/02/2022 

09.00 – 14.00 

Rumah Pembuatan fitur top up otomatis 

28/02/2022 

11.00 – 14.00 

Rumah 1. Update aplikasi sihebat 

2. Lengkapi penanda kartu vip dan katu non pin 

01/03/2022 

08.00 – 12.00 

Rumah Perbaikan bug pada fitur top up otomatis 

 

02/03/2022 

10.00 – 12.00 

Rumah 1. Lengkapi penanda mobil dan penanda motor 

2. Diskusi fitur limit pengisian 

03/03/2022 

09.00 – 15.30 

Rumah Pembuatan fitur limit pengisian 

04/03/2022 

10.00 – 15.00 

Rumah 1. Lanjut pembuatan fitur limit pengisian 

2. Diskusi fitur pengajuan top up 

07/03/2022 

08.00 – 13.00 

Rumah 1. Pembuatan  fitur pengajuan top up 

2. Update aplikasi sihebat 

 

3.2. Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Adapun kegiatan penulis selama pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan 

berdasarkan Tabel 3.1 adalah sebagai berikut: 

1. Jumat 04/02/2022: Merupakan hari dimana penulis membawa surat  pengantar 

praktek kerja lapangan dari kampus ke kantor Diskominfo Kota Kupang.  

2. Senin 07/02/2022 

Pada hari pertama penulis melakukan beberapa kegiatan seperti: 

a. Membatu proses pendaftaran atau registrasi data pegawai Si-Hebat baru. 

b. Setelah berhasil, dilanjutkan menempelkan kode QR pada kendaraan dinas 

c. Update pengembangan aplikasi Si-Hebat 

d. Perbaikan bug pada halaman user Si-Hebat 

e. Melakukan diskusi  dengan pembimbing terkait pembuatan fitur utang dan 

kartu untuk jerigen pada kendaraan  beban berat 

3. Selasa 08/02/2022 

Di hari Selasa, penulis melakukan beberapa kegiatan seperti: 

a. Pendaftaran data pagawai atau user baru Si-Hebat 

b. Memperbaharui halaman admin pada aplikasi Si-Hebat.  

c. Pemeriksaan invoice pengisian BBM di bulan Januari. 

4. Rabu 09/02/2022: Penulis melanjutkan pemeriksaan invoice pengisian BBM 

5. Kamis 10/02/2022 

Pada hari Kamis, penulis melakukan beberapa kegiatan seperti: 

a. Perbaikan bug “Fatal Error” yang terdapat pada aplikasi user Si-Hebat 
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b. Memperbarui aplikasi Si-Hebat 

c. Melakukan pendataan penukaran  data pegawai pensiun di ruang Garuda kantor 

Walikota Kupang 

6. Jumat 11/02/2022 

Pada hari Jumat, penulis melakukan beberapa kegiatan seperti: 

a. Penulis melakukan  perbaikan bug  “Fatal Error” yang muncul pada aplikasi 

android petugas Si-Hebat 

b. Penulis melakukan pembaruan aplikasi petugas Si-Hebat di SPBU Eltari 

7. Selasa 15/02/2022: Penulis melakukan perbaikan pada fitur pergantian user  

8. Rabu 16/02/2022: Penulis memperbarui aplikasi Si-Hebat di SPBU TDM 

9. Kamis 17/02/2022: Penulis mendaftaraan petugas Si-Hebat di SPBU Oeba 

10. Jumat 18/02/2022: Pada tanggal 18, penulis melakukan diskusi untuk 

pembuatan fitur zip dan merancang tabel juga kartu vip 

11. Senin 21/02/2022: Penulis membuatan fitur kartu vip 

12. Selasa 22/02/2022: Penulis melakukan pembaruan fitur kartu vip dan diskusi 

mengenai fitur kartu non pin 

13. Rabu 23/02/2022: Penulis melakukan pembuatan fitur kartu non pin 

14. Kamis 24/02/2022: Membahas fitur pencarian data pengisian 

15. Jumat 25/02/2022: Membuat fitur top up otomatis 

16. Senin 28/02/2022: Melakukan update aplikasi Si-Hebat dan melengkapi 

penanda kartu vip serta kartu non pin 

17. Selasa 01/03/2022: Perbaikan bug pada fitur top up otomatis 

18. Rabu 02/03/2022: Penulis melengkapi penanda mobil dan penanda motor 

kemudian melakukan diskusi mengenai fitur limit pengisian 

19. Kamis 03/03/2022: Pada hari Kamis, penulis membuat fitur limit pengisian 

20. Jumat 04/03/2022: Penulis melanjutkan pembuatan fitur limit pengisian dan 

berdiskusi mengenai fitur pengajuan top up  

21. Senin 07/03/2022: Penulis membuat fitur pengajuan top up dan memperbarui 

aplikasi Si-Hebat 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

4.1. Analisa 

 Analisa Permasalahan 

Permasalahan yang ditemukan oleh penulis selama melakukan praktek kerja 

lapangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, yakni aplikasi Si-

Hebat belum memiliki sistem autentikasi antara penanggung jawab kendaraan dinas 

dan petugas pengisian BBM. 

 Definisi Kebutuhan Pemakai 

Petugas pengisian BBM membutuhkan sistem autentikasi yang dapat membantu 

melakukan validasi kebenaran data pengguna aplikasi Si-Hebat, sistem autentikasi 

yang harus dilewati oleh penangung jawab kendaraan dinas dan petugas pengisian 

BBM sebelum melakukan pengisian BBM, sehingga petugas dapat mengetahui 

bahwa yang melakukan pengisian BBM merupakan penangung jawab kendaraan 

dinas yang sah. 

 

4.2. Perancangan 

 Alat 

Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang dibutuhkan untuk pengembangan 

sistem dengan spesifikasi minimum sebagai berikut: 

a. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan penulis untuk pengembangan, yaitu: 

1) Laptop dengan prosessor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile 

Gfx 2.10 GHz 

2) RAM 8 GB 

3) HDD 1000 GB 

4) Smartphone 

b. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan: 

1) Browser Google Chorme 

2) Web Server Engine-x 

3) Visual Studio Code 

4) Database Server MySQL 

5) Website 2 APK Builder Pro 

 Bahan 

Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan data yang berhubungan dengan 

aplikasi Si-Hebat, data yang diperoleh berupa data pegawai, data kendaraan dan 

data pegawai SPBU. Data diambil sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian 

ini. 

 Usulan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan analisis masalah dan definisi kebutuhan pengguna, pada penelitian 

ini usulan solusi dari masalah yang diberikan adalah dengan mengembangkan 

sistem autentikasi sebagai security access pada aplikasi Si-Hebat. 
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a. Spesifikkasi Sistem 

Spesifikasi sistem dalam pengembangan sistem autentikasi sebagai security 

access adalah sebagai berikut: 

1) Use Case Diagram 

 

Gambar 4. 1 Use case pengisian BBM dengan aplikasi Si-Hebat 

Berdasarkan Gambar 4.1 maka dapat dijelaskan bahwa penulis mengembangkan 

aplikasi Si-Hebat menjadi lebih luas, dimana pegawai turut mengambil bagian 

dalam melakukan proses pengisian, sehingga kini aplikasi Si-Hebat memiliki aktor 

tambahan yakni pegawai sebagai aktor user. User memiliki hak akses sebagai 

berikut: user harus login  terlebih dahulu, kemudian melihat jumlah saldo sebelum 

menuju SPBU, mengelola Personal Identification Number (PIN) sebagai 

autentikasi sebelum melakukan pengisian BBM, dan dapat melihat riwayat 

pengisian setelah proses pengisian BBM selesai.  

Aktor petugas juga memiliki tambahan hak akses sehingga hak akses petugas 

dapat dijelaskan sebagai berikut; tetap diawali dengan login terlebih dahulu, 

kemudian melakukan pemindaian kode QR pada kendaraan dinas, hak akses 

validasi data kartu, kemudian hak akses yang baru, yakni melakukan validasi PIN 

yang diterima dari user sebagai autentikasi, autentikasi berhasil maka petugas dapat 

melanjutkan hak akses yang lama yakni melakukan pengisian BBM dan mengirim 

bukti pengisian ke server serta petugas dapat mencetak dan melihat riwayat 

pengisian BBM. 

b. Spesifikasi Use Case 

Sesuai dengan Batasan masalah, spesifikasi use case hanya menggambarkan use 

case yang dikembangkan oleh Penulis. 

1) Use Case Spesifikasi Login 

Tabel 4. 1 Spesifikasi use case login 

Use Case Name Login 

Actors User dan Petugas 

Description Use case ini digunakan oleh aktor untuk mengakses sistem didasarkan pada 

identitas aktor 

Pre-Condition User dan Petugas menjalankan aplikasi 
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2) Use Case Melihat Saldo 

Tabel 4. 2 Spesifikasi use case melihat saldo 

Use Case Name Melihat Saldo 

Actor User 

Description Use case ini digunakan oleh user untuk melihat Jumlah saldo. 

Pre-Condition 1. Use case login sudah dilakukan 

2. User sudah memasuki sistem 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika user memilih detail kendaraan atau sistem 

langsung menampilkan jumlah saldo pada halaman utama                                                                   

2. User memilih detail kendaraan 

3. Sistem menampilkan jumlah saldo 

4. User melihat jumlah saldo 

A-1: User melihat riwayat pengisian BBM 

A-2: User melihat PIN 

5. Use case ini selesai. 

Alternative flow A-1: User melihat riwayat pengisian BBM 

1. Sistem menampilkan riwayat pengisian BBM 

2. User melihat riwayat pegisian BBM  

A-2: User melihat PIN 

1. Sistem menapilkan PIN 

2. User melihat PIN 

Post Condition Jumlah saldo sudah ditampilkan oleh sistem 

Error flow - 

Extend - 

Include Login 
 

Basic Flow 1. 1. Use case ini dimulai ketika aktor hendak melakukan proses pengisian 

2. 2. Sistem menampilkan antarmuka untuk login 

3. 3. Aktor user: 

a. Sistem meminta aktor untuk memasukan username dan password 

b. Aktor memasukan username dan password 

c. Sistem memeriksa username dan password yang dimasukan 

aktor 

           E-1: username dan password salah 

 Aktor petugas: 

a. Sistem meminta aktor untuk memasukan Nip dan email 

b. Aktor memasukan Nip dan email 

c. Sistem memeriksa Nip dan email yang dimasukan actor 

               E-2: Nip dan email salah 

4. 4. Sistem memberikan akses ke aktor 

5. Use case ini selesai 

Alternative flow - 

Post Condition Aktor memasuki sistem dan dapat menggunkan fungsi-fungsi pada sistem. 

Error flow E-1:  username dan password salah 

1. Sistem menampilkan peringatan bahwa username dan password salah 

2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-3 

E-2:  Nip dan email salah 

1.  Sistem menampilkan peringatan bahwa Nip dan email salah 

2.  Kembali ke Basic Flow langkah ke-3 

Extend - 

Include - 
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3) Use Case Mengelola PIN 

Tabel 4. 3 Spesifikasi use case mengelola PIN 

Use Case Name Mengelola PIN 

Actor User 

Description Use case ini digunakan oleh user untuk melihat PIN, membuat PIN baru dan 

mengatur batas waktu PIN 

Pre-Condition 1. Use case login sudah dilakukan 

2. User sudah memasuki sistem  

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika user memilih detail kendaraan atau sistem 

langsung menampilkan PIN pada halaman utama                                                                   

2. Sistem menampilkan PIN dan memberikan pilihan kepada user untuk 

mengaktifkan mode pengisian, mengatur batas waktu PIN dan membuat 

PIN baru 

3. User melihat PIN 

A-1: User memilih mode pengisian dan mengatur batas waktu PIN 

A-2: User memilih mode pengisian dan membuat PIN baru 

4. Use case ini selesai. 

Alternative flow A-1: User memilih mode pengisian dan mengatur batas waktu PIN 

1. User memilih mode pengisian 

2. Sistem menapilkan slider untuk mengatur nilai batas waktu PIN 

3. User menetukan nilai batas waktu PIN 

4. Sistem memperbaharui batas waktu PIN 

A-2:  User memilih mode pengisian dan membuat PIN baru 

    Saat A-1 dilakukan maka sistem dengan otomatis akan membuatkan 

PIN yang baru dengan batas waktu yang ditentukan 

Post Condition User sudah melihat PIN autentikasi 

Error flow - 

Extend - 

Include Login 
 

4) Use Case Validasi PIN 

Tabel 4. 4 Spesifikasi use case validasi PIN 

Use Case Name Validasi PIN 

Actor Petugas 

Description Use case ini digunakan oleh petugas untuk melakukan validasi PIN sebagai 

autentikasi 

Pre-Condition 1. Use case login sudah dilakukan 

2. Use case scan kode QR sudah dilakukan 

3. Use case melihat detail kartu sudah dilakukan 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika petugas memilih button “Lajutkan” pada 

halaman detail kartu 

2. Sistem menampilkan textbox untuk memasukan PIN 

3. Petugas memasukan PIN autentikasi dari user 

4. Sistem memeriksa PIN 

E-1: PIN tidak sesuai 

5. Sistem memberitahukan petugas bahwa pengisian BBM sudah dapat 

dilakukan 

6. Use case ini selesai 

Alternative flow - 

Post Condition Petugas sudah memasukan PIN autentikasi dan sistem memberikan izin untuk 

melakukan pengisian BBM 

Error flow E-1: PIN tidak sesuai 
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1. Sistem akan memberitahukan petugas bahwa PIN yang dimasukan 

salah 

2. Kembali ke Basic Flow langka ke-2 

Extend - 

Include Login 
 

5) Use Case Melihat Riwayat Pengisian 

Tabel 4. 5 Spesifikasi use case melihat riwayat pengisian 

Use Case Name Melihat Riwayat Pengisian 

Actors User 

Description Use case ini digunakan oleh Aktor untuk melihat riwayat pengisian BBM 

Pre-Condition 1. Use case login sudah dilakukan 

2. User sudah memasuki sistem 

Basic Flow 1. Use case ini dimulai ketika User memasuki sistem 

2. Sistem menampilkan riwayat pengisian BBM berdasarkan identitas 

kendaraan 

3. User melihat riwayat pengisian BBM 

      A-1: User melihat jumlah saldo 

      A-2: User melihat PIN 

4. Use case ini selesai 

Alternative flow A-1: User melihat riwayat jumlah saldo 

1. Sistem menampilkan jumlah saldo 

2. User melihat jumlah saldo 

A-2: User melihat PIN 

1. Sistem menapilkan PIN 

2. User melihat PIN 

Post Condition User sudah melihat riwayat pengisian BBM 

Error flow - 

Extend - 

Include Login 

 Sequence Diagram 

Sequence diagram yang dibuat terkait dengan pengisian BBM dan hanya 

mencakup bagian pengembangan aplikasi Si-Hebat. Sequence diagram 

pengembangan security access untuk autentikasi pada aplikasi Si-Hebat adalah 

sebagai berikut. 
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a. Sequence diagram: Login User 

 

Gambar 4. 2 Sequence diagram login user 

b. Sequence diagram: Melihat Detail Kartu 

 

Gambar 4. 3 Sequence diagram melihat detail kartu 
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c. Sequence diagram: Mengelola PIN 

 

Gambar 4. 4 Sequence diagram mengelola PIN 

d. Sequence diagram: Validasi PIN 

 

Gambar 4. 5 Sequence diagram validasi PIN 
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 Class Diagram 

Class Diagram pengembangan security access untuk autentikasi pada aplikasi 

Si-Hebat adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 6 Class diagram 

 

 Entity Relation Diagram  

Etinty Relation Diagram pengembangan security access untuk autentikasi pada 

aplikasi Si-Hebat adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4. 7 Entity relation diagram 

 Dekomposisi Data 

Dekomposisi data dari pengembangan security access untuk autentikasi pada 

aplikasi Si-Hebat adalah sebagai berikut. 

a. Dekomposisi Data Kartu 

Tabel 4. 6 Dekomposisi data kartu 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1 Id_kartu Int 11 Id kartu 

2 Id_kendaraan Int 11 Id kendaraan 

3 Nomor_kartu Varchar  100 Nomor kartu 

4 Id_instansi Int 11 Id dari instansi 

5 Id_user Int 11 Id user 

6 Jumlah_saldo Varchar  100 Jumlah saldo 

7 Limit_pengisian Int 11 Limit pengisian 

8 Tanggal_buat Date - Tanggal pembuatan kartu 

9 Tanggal_akhir Date  - Tanggal berakhir kartu 

10 Status Varchar  50 Status kartu 
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b. Dekomposisi Data Instansi 

Tabel 4. 7 Dekomposisi data instansi 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1 Id_instansi Int 11 Id instansi 

2 Nama_instansi Varchar 200 Nama instansi 

3 Kode_instansi Varchar  100 Kode instansi 

4 Alamat Varchar 200 Alamat instansi 

c. Dekomposisi Data Kendaraan  

Tabel 4. 8 Dekomposisi data kendaraan 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran  Keterangan 

1 Id_kendaraan Int 11 Id dari kendaraan 

2 Id_instansi Int 11 Id dari instansi 

3 Nomor_polisi Varchar  100 Nomor plat kendaraan 

4 Jenis_kendaraan Varchar 200 Jenis kendaraan 

5 Merek_kendaraan Varchar 200 Merek kendaraan 

6 Gambar_kendaraan Text - Gambar kendaraan 

d. Dekomposisi Data Konfirmasi 

Tabel 4. 9 Dekomposisi data konfirmasi 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran  Keterangan 

1 Id_konfirmasi Int 11 Id konfirmasi 

2 Id_kartu Int 11 Id kartu 

3 Kode_konfirmasi Int 11 PIN konfirmasi 

4 Batas_waktu Int 11 Batas waktu PIN 

5 Waktu_akses Timestamp - Waktu akses data PIN 

6 Device  text - Perangkat pengguna 

e. Dekomposisi Data User 

Tabel 4. 10 Dekomposisi data user 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran  Keterangan 

1 Id_user Int 11 Id user 

2 Nip  Varchar 50 NIP user 

3 Nama_user Varchar 100 Nama user 

4 Jenis_kelamin Varchar 20 Jenis kelamin user 

5 Id_instansi Int 11 Id dari instansi 

6 Jabatan  Varchar  100 Jabatan user 

7 Golongan  Varchar 100 Golongan user 

8 Alamat Varchar 100 Alamat user 

9 Email  Varchar 200 Email user 

f. Dekomposisi Data SPBU 

Tabel 4. 11 Dekomposisi data SPBU 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran  Keterangan 

1 Id_spbu Int 11 Id SPBU 

2 Nama_ spbu Varchar 200 Nama SPBU 

3 Alamat_ spbu Varchar 200 Alamat SPBU 
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g. Dekomposisi Data Pengisian BBM  

Tabel 4. 12 Dekomposisi data pengisian BBM 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran  Keterangan 

1 Id_pengisian Int 11 Id pengisian 

2 Waktu  timestamp - Waktu pengisian 

3 Id_spbu Int   11 Id SPBU 

4 Id_petugas Int 11 Id dari petugas 

5 Tahapan  Int 11 Tahapan pengisian 

6 Id_kartu  Varchar 100 Id kartu 

7 Id instansi Varchar 200 Id instansi 

8 Status_kartu Varchar 30 Status kartu 

9 Saldo  Varchar   100 Jumlah saldo  

10 Id_konfirmasi Int   11 Id konfirmasi 

11 Gambar  Text  - Gambar bukti pengisian 

12 Total  Varchar  100 Total pengisian 

13 Status Varchar  20 Status pengisian 

h. Dekomposisi Data Petugas 

Tabel 4. 13 Dekomposisi data petugas 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran  Keterangan 

1 Id_petugas Int 11 Id petugas 

2 Nama_petugas  Varchar 100 Nama petugas 

3 Nik  Varchar 16 NIK petugas 

4 Jenis_kelamin Varchar 20 Jenis kelamin petugas 

5 Id_spbu Int 11 Id SPBU 

6 Alamat_petugas Varchar  200 Alamat petugas 

7 Telpon_petugas  Varchar 13 Telpon petugas  

8 Email_petugas Varchar 200 Email petugas 

9 Password_petugas Varchar 200 Password petugas 

 Perancangan Aplikasi User Si-Hebat 

a. Rancangan Halaman Login 

 

Gambar 4. 8 Halaman validasi kode QR 

Pada halaman login user dirancang menjadi 2 tahap validasi login, dimana tahap 

pertama, yaitu halaman validasi kode QR untuk melakukan pemindaian kode QR 

dan halaman konfirmasi data pegawai. 

Gambar 4. 8 adalah rancangan antarmuka halaman validasi kode QR sebagai 

pengecekan data login tahap pertama dimana sistem akan melakukan validasi kode 
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QR, pada halaman ini pegawai hanya  melakukan pemindaian kode QR yang sudah 

diterima dari pihak kantor. Hasil pemindaian berhasil maka akan diarahkan ke 

halaman selanjutnya, yaitu halaman konfirmasi data pegawai berupa Nip dan email 

pegawai. 

 

Gambar 4. 9 Halaman konfirmasi data user 

Gambar 4. 9 adalah rancangan antarmuka halaman konfirmasi data pegawai  

dimana terdapat dua textbox untuk memasukan Nip dan Email sebagai validasi data 

login tahap kedua saat pengguna ingin menggunakan aplikasi Si-Hebat. 

b. Rancangan Halaman Utama 

 

Gambar 4. 10 Halaman utama user 

Berdasarkan Gambar 4.10 dapat dijelaskan bahwa pada halaman utama, user 

dapat melihat informasi saldo, limit pengisin dalam satu hari, mengelola PIN 

verifikasi dan  user dapat melihat serta melakukan pencarian riwayat pengisian pada 

waktu tertentu. Riwayat pengisian pada halaman utama dirancang untuk bisa secara 
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real time akan mengambil data riwayat pengisian pada server dan menapilkan pada 

halaman utama user. 

c. Rancangan Form Atur Batas  Waktu PIN 

 

Gambar 4. 11 Form atur batas waktu PIN 

Ketika user ingin melakukan pengisian BBM maka user perlu mengatur waktu 

pengisian atau batas waktu berlaku PIN agar PIN tidak berubah ketika petugas 

SPBU melakukan verifikasi PIN. User dapat mengatur waktu pengisian mulai dari 

1 menit sampai 60 menit atau 1 jam. Pada form atur waktu telah dirancang pada 

bagian input waktu dalam bentuk penggeser (slider) agar pengguna hanya dapat 

melakukan swipe pada slider untuk menetukan rentang (ranges) waktu. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari masukan waktu yang berlebihan dari pengguna yang 

tidak bertanggung jawab. Jika user sudah menetukan rentang waktu maka user 

dapat memilih button “Simpan Perubahan” untuk menyimpan data waktu. Pada saat 

yang bersamaan sistem akan membuatkan PIN yang baru dengan batas waktu yang 

telah ditentukan oleh user. Sistem juga akan melakukan perhitugan waktu mundur 

agar pengguna dapat melihat sisa batas waktu yang dibutuhkan. 

 Perancangan Aplikasi Petugas Si-Hebat 

a. Rancangan Form Verifikasi PIN 

 

Gambar 4. 12 Form verifikasi PIN 

Berdasarkan pada Gambar 4.12 maka dapat dijelaskan bahwa petugas harus 

memasukan PIN verifikasi dari penanggung jawab kendaraan sebagai autentikasi 

terakhir untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pengisian bahan bakar pada 
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kendaraan dinas. Form verifikasi memiliki 1 buah textbox untuk memasukan PIN 

dan dirancang untuk dapat menerima masukan PIN dalam bentuk number yang 

hanya boleh 6 digit. PIN yang dimasukan jika tidak sesuai maka sistem akan 

memberikan pesan kesalahan dan  petugas harus memasukan kembali dengan 

benar. Saat petugas melakukan verifikasi dengan PIN yang valid  maka sistem akan 

memberikan pesan kepada petugas bahwa proses pengisian bahan bakar sudah bisa 

dilakukan. Sistem juga akan memberikan akses kepada petugas untuk melakukan 

proses pengiriman bukti pengisian. Pada saat yang bersamaan sistem akan 

membuatkan PIN verifikasi yang baru secara otomatis dengan tujuan agar PIN yang 

sudah digunakan tidak bisa digunakan lagi atau dengan kata lain PIN verifikasi 

hanya digunakan sekali. 

b. Rancangan Notifikasi Status Validasi PIN 

 

Gambar 4. 13 Notifikasi status validasi PIN 

Setelah PIN berhasil diverifikasi maka sistem menampilkan status validasi PIN, 

pada halaman ini terdapat 2 button, yaitu button “Batalkan Pengisian” untuk 

mebatalkan proses pengisian BBM, dan button “Lanjutkan” untuk melajutkan 

proses pengisian BBM. Button “Lanjutkan” dirancang agar akan aktif dalam kurung 

waktu tertentu, tujuannya agar petugas melakukan pengisian bahan bakar pada 

kendaraan terlebih dahulu dan akan dapat diklik jika sudah selesai melakukan 

pengisian bahan bakar. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil dan Implementasi 

Bagian ini akan menjelaskan tampilan atau interface dari sistem yang telah 

dikembangkan, digunakan untuk memperjelas bagian tampilan dari aplikasi Si-

Hebat yang telah dibuat, sehingga hasil implementasinya dapat memenuhi fungsi 

dan tujuan yang diharapkan. Berikut akan dijelaskan masing-masing tampilan hasil 

pengembangan pada aplikasi Si-Hebat. 

 Halaman Validasi Kode QR 

Pegawai atau pengguna yang sudah terdaftar di sistem akan menerima kode QR 

dari kantor sesuai dengan nomor polisi kendaraan dinas yang dikelola oleh pegawai. 

Saat pertama kali pegawai ingin menggunakan aplikasi Si-Hebat maka pegawai 

wajib melakukan validasi kode QR sebagai pemilik kendaraan dengan melakukan 

pemindaian pada kode QR yang diterima. Dengan begini sistem akan mengenali 

identitas pengguna berdasarkan kode QR yang dipindai. Selanjutnya sistem akan 

meminta pengguna melakukan konfirmasi identitasnya. 

 

Gambar 5. 1 Tampilan halaman validasi kode QR 

 Halaman Konfirmasi Data Pegawai 

 

Gambar 5. 2 Tampilan halaman konfirmasi data pegawai 
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Berdasarkan tampilan halaman konfirmasi pada Gambar 5. 2, maka dapat 

dijelaskan bahwa halaman ini sama halnya dengan halaman login  yang bertujuan 

untuk melakukan konfirmasi data pegawai berupa nip dan email. Nip dan email 

harus dimasukan sesuai dengan data pegawai yang telah terdaftar sebelumnya untuk 

dapat masuk dan menggunakan aplikasi. Karena proses masuk seperti ini akan 

membutuhkan waktu yang cukup banyak maka berdasarkan hasil kesepekatan 

halaman ini hanya ditampilkan saat pertama kali user ingin menggunakan aplikasi. 

Dengan demikian, ketika pengguna sudah berhasil mengkonfirmasi identitasnya 

dan masuk dalam aplikasi maka setiap kali pengguna membuka aplikasi Si-Hebat 

maka tidak perlu lagi melakukan login. 

 Halaman Utama User 

 

Gambar 5. 3 Tampilan halaman utama user 

Seperti pada Gambar 5.3 dapat dijelaskan bahwa setiap user yang berhasil masuk 

akan diarahkan ke halaman utama user. Pada halaman ini user dapat melihat 

informasi terkait detail kartu, detail kendaraan, riwayat pengisian dan mengelola 

PIN. Informasi penting yang perlu diperhatikan user adalah jumlah saldo yang 

belaku untuk satu bulan dan limit pengisian dalam satu hari. Jika saldo habis atau 

limit pengisian habis maka user tidak dapat melakukan pengisian BBM. Selain itu 

yang penting adalah batas waktu PIN yang harus diperhatikan oleh user, jika PIN 

yang waktunya sudah habis maka sistem akan otomatis mengganti PIN yang baru. 
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 Form Atur Batas Waktu PIN 

 

Gambar 5. 4 Tampilan form atur batas waktu PIN 

Mengingat PIN verifikasi dirancang selalu berubah dalam skala waktu tertentu 

maka sistem perlu memiliki form pengatur batas waktu PIN  seperti pada Gambar 

5.4 yang digunakan oleh user untuk menentukan batas waktu PIN dan mendapatkan 

PIN baru dengan masa berlaku PIN yang baru sesuai hasil keputusan user. PIN baru 

yang berhasil didapatkan saat mengatur batas waktu PIN akan berlaku selama 

waktu yang telah ditentukan oleh user, sehingga ketika petugas SPBU melakukan 

verifikasi PIN dengan PIN yang baru atau PIN yang belum expire, maka proses 

verifikasi tersebut bisa berhasil. 

 Form Verifikasi PIN 

 

Gambar 5. 5 Tampilan form verifikasi PIN 

Halaman verifikasi PIN terletak pada aplikasi petugas SPBU, dimana setelah 

petugas melakukan pemindaian kode QR, maka sistem akan meminta petugas 

melakukan verifikasi PIN terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengisian 

BBM pada kendaraan, petugas harus memasukan PIN sebagai PIN verifikasi dari 

pegawai atau penanggung jawab kendaraan. PIN yang dimasukan adalah 6 digit, 

PIN dikeluarkan oleh sistem secara otomatis pada halaman user kemudian user 

dapat menujukannya kepada petugas. PIN juga dirancang agar hanya berlaku dalam 

satu kali proses pengisian sehingga proses pengisian berikutnya memerlukan PIN 

yang baru, atau dengan kata lain PIN hanya digunakan dalam satu kali pemakaian. 
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 Halaman Notifikasi Status Validasi PIN 

Halaman notifikasi status validasi PIN berfungsi untuk menapilkan status 

validasi PIN. Halaman ini juga berfungsi untuk memberitahukan petugas bahwa 

proses pengisian bahan bakar pada kendaraan sudah bisa dilakukan karena validasi 

PIN berhasil. Pada tahap ini, sebelum petugas mengklik button “Lanjutkan”  untuk 

mengisi form pengisian BBM petugas harus melakukan pengisian bahan bakar pada 

kendaraan dinas terlebih dahulu. 

 

Gambar 5. 6 Tampilan notifikasi status validasi PIN 

 

5.2. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem yang digunakan yakni sistem Black box. Pengujian ini hanya 

berfokus pada fungsionalitas dari sistem autentikasi yang dikembangkan, pengujian 

ini untuk memastikan sistem autentikasi yang dikembangkan sudah sesuai dengan 

tujuan pengembangan. 

 Pengujian Halaman Login 

Tabel 5. 1 Pengujian halaman login 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian Kesimpulan 

Melakukan 

pemindaian pada 

kode QR yang 

sesuai 

Berhasil validasi kode QR 

dan sistem menapilkan 

halaman konfirmasi data 

pegawai 

Berhasil validasi kode QR 

dan sistem menapilkan 

halaman konfirmasi data 

pegawai 

Diterima 

Nip dan email 

diisi dengan 

format input yang 

benar 

Format input nip dan email 

sesuai dengan standar 

Format input nip dan email 

sesuai dengan standar 

Diterima 

Click button 

konfirmasi 

Sistem melakukan validasi 

data dan memberikan 

akses ke halaman utama 

Button submit konfirmasi 

berfungsi sesuai dengan 

yang diharapkan 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) 

Pengujian Yang diharapkan Hasil Pengujian Kesimpulan 

Memindai kode 

QR yang tidak 

sesuai 

Sistem akan menapilkan 

pesan kode tidak terdaftar 

Sistem akan menapilkan 

pesan kode tidak terdaftar 

Diterima 
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Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian Kesimpulan 

Data pegawai 

diisi dengan 

format yang salah 

Sistem menapilkan saran 

penulisan yang benar 

Sistem meapilkan format 

penulisan yang benar 

Diterima 

Click button 

konfirmasi 

dengan data 

pegawai yang 

salah 

Sistem melakukan validasi 

data dan menapilkan pesan 

gagal konfirmasi 

Gagal konfirmasi dan 

menampilkan pesan 

kesalahan 

Diterima 

 Pengujian Halaman Utama User 

Tabel 5. 2 Pengujian halaman utama user 

 Pengujian Pengelola PIN 

Tabel 5. 3 Pengujian pengelola PIN 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian Kesimpulan 

Click PIN yang 

ada pada halaman 

utama user 

Sistem menggunakan API 

Speech Recognition untuk 

membacakan PIN 

Sistem membacakan PIN Diterima 

Click button mode 

pengisian  

Sistem menapilkan form 

atur waktu pengisian 

Sistem menapilkan form atur 

waktu pengisian 

Diterima 

Menentukan 

rentang waktu 

pada slider waktu 

Slider dapat bergeser 

sesuai nilai yang 

ditentukan 

Slider dapat bergeser sesuai 

nilai yang ditentukan 

Diterima 

Click button 

simpan perubahan 

Sistem mebuatkan PIN 

baru dan batas waktu 

sesuai berubah sesuai yang 

ditentukan  

Sistem mebuatkan PIN baru 

dan batas waktu sesuai 

berubah sesuai yang 

ditentukan 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) 

Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menentukan 

rentang waktu 

pada slider waktu 

melebihi 

maksimum slider 

Sistem menolak nilai 

waktu yang ditentukan dan 

menapilkan pesan 

kesalahan 

Sistem menolak nilai waktu 

yang ditentukan dan 

menapilkan pesan kesalahan 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian Kesimpulan 

Click Link detail 

akun 

Sistem menapilkan detail 

data akun user 

Sistem menapilkan profil 

user 

Diterima 

Memasukan filter 

pecarian riwayat 

pengisian 

Sistem menapilkan data 

riwayat pengisian sesuai 

pencarian 

Sistem menapilkan data 

riwayat pengisian sesuai 

pencarian 

Diterima 

Click button detail 

pengisian 

Sistem menapilkan detail 

data pengisian BBM 

Sistem menapilkan detail 

data pengisian BBM 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) 

Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian Kesimpulan 

Click Link detail 

akun dengan 

status koneksi 

internet terputus 

Sistem menapilkan pesan 

status offline 

Sistem menapilkan pesan 

status offline 

Diterima 
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 Pengujian Validasi PIN 

Tabel 5. 4 Pengujian validasi PIN 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian Kesimpulan 

Memasukan PIN 

verifikasi 

Format input PIN hanya 

dalam bentuk number dan 

berjumlah 6 angka 

Format input PIN sesuai 

dengan yang diharapkan 

Diterima 

Click button 

verifikasi 

Sistem melakukan validasi 

PIN dan memberikan akses 

ke form pengisianBBM 

Button Verifikasi berfungsi 

sesuai dengan yang 

diharapkan 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) 

Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian Kesimpulan 

PIN diisi dengan 

format penulisan 

yang salah 

Sistem memblokir input 

yang tidak sesuai format 

penulisan 

Sistem terus memblokir 

input yang tidak sesuai 

format penulisan 

Diterima 

Click button 

verifikasi dengan 

PIN yang kosong 

Button verifikasi PIN 

otomatis disabled dan 

tidak berfungsi 

Button verifikasi PIN 

disabled dan button tidak 

bisa diklik 

Diterima 

 

5.3. Pengujian Pengguna 

Pengujian penggunaan aplikasi Si-Hebat dilakukan dengan cara memberikan 5  

pertanyaan kepada responden dalam bentuk kuesioner. Pengujian ini melibatkan  

pegawai Pemerintah Kota Kupang sebagai pengguna aplikasi Si-Hebat yang sudah 

berjumlah 710 pengguna aktif pada bulan September 2022. Populasi yang dijadikan 

sampel pada penelitian, yakni para pengguna aktif aplikasi Si-Hebat. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu simple random 

sampling karena populasi dalam penelitian ini memiliki ciri khas yang homogen 

dan jumlah populasinya telah diketahui. Berdasarkan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan, penulis menggunakan rumus Slovin untuk menghitung jumlah 

sampel yang perlu diambil. Jadi rumus Slovin yang digunakan untuk mencari 

jumlah sampel adalah: 

n =
N

1 + N. e2
 

Keterangan rumus: 

n  = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e  = error tolerance (batas toleransi kesalahan)   

Untuk menggunakan rumus ini, maka yang pertama kita perlu menentukan 

batas persentase tolerasi kesalahan, dimana semakin kecil toleransi kesalahan, 

semakin akurat sampel menggambarkan populasi, dengan demikian tingkat 

toleransi kesalahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni 5% berarti 

tingkat akurasi sebesar 95%. Jumlah sampel yang perlu diambil dapat ditemukan 

dengan melakukan perhitungan sesuai rumus Slovin. 

Diketahui: N = 710 

  e = 5% = 0.05 

Ditanya:  n ? 
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Jawaban:                

n =
710

1 + (710 × 0.052)
 

 n  =  255.86 ≈ 256 

Tabel 5. 5 Pertanyaan 

No Pertanyaan 

1 Apakah aplikasi Si-Hebat dapat membantu pengguna dalam melakukan pengisian BBM? 

2 Apakah pengoperasian pada aplikasi Si-Hebat mudah dipahami? 

3 Apakah fitur autentikasi dapat meminimalisir penyalahgunaan aplikasi Si-Hebat? 

4 Apakah pada aplikasi Si-Hebat memiliki tampilan antarmuka yang menarik? 

5 Apakah Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian BBM lebih cepat? 

 Kuesioner yang dibuat memiliki 5 pertanyaan dengan menggunakan Skala 

Likert yang memiliki 4 gradasi jawaban. Skala likert merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk tujuan penelitian atas jawaban setuju atau tidak setuju dengan 

responden atas pertanyaan tersebut. Jumlah seluruh responden yang ditemukan 256 

akan dikalikan dengan total skor untuk mencari skor maksimum. Untuk 

penjelasannya yang dapat dilihat pada Tabel 5. 6. 

Tabel 5. 6 Nilai skor 

Jawaban Skor Maksimum(Skor × Jumlah Responden) 

Sangat Setuju 4 4 × 256 = 1024 

Setuju 3 3 × 256 = 768 

Kurang Setuju 2 2 × 256 = 512 

Tidak Setuju 1 1 × 256 = 256 
 

 Dari tabel nilai  skor maka kita dapat mengetahui skor maksimum sebesar 1024 

dan skor terendah berjumlah 256. Dari perhitungan ini kita dapat mengetahui 

jumlah  interval penilaian. Untuk rumus interval, yaitu: 

I = 100/Jumlah Skor 

Maka: 100/4 = 25 

Hasil: I = 25 

 Ini merupakan interval dari jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%, 

dapat dilihat pada Tabel 5. 7.  

Tabel 5. 7 Kriteria interpretasi 

No Interval Keterangan 

1 0% - 24,99% Tidak Setuju 

2 25% - 49,99% Kurang Setuju 

3 50% - 74,99% Setuju 

4 75% - 100% Sangat Setuju 
 

 Rumus untuk mencari index persentanse jawaban masing-masing adalah total 

skor dibagi total skor maksimum dan dikali 100. Dapat ditampilkan sebagai berikut: 

Y = TS/(Skor Ideal) × 100%. 

Dimana: 

Y = Nilai persentase 

TS  = Total skor responden 

Skor Ideal = Skor Maksimum 
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Hasil dari presentasi jawaban dihitung dari jumlah masing-masing jawaban kali 

dengan skor ideal, kemudian dijumlahkan nilai persentase dari masing-masing 

petanyaan untuk menemukan total persentase. Setelah total persentase diketahui 

maka total persentase dibagi dengan jumlah pertanyaan untuk menemukan nilai 

rata-rata persentase.  

Tabel 5. 8 Nilai persentase  keseluruan 

No Jawaban Skor Responden Jumlah Persentase(%) Keterangan 

1 

Sangat Setuju 4 94 376 

(801:1024) × 100% = 

78,22% 

Sangat Setuju 

 

Setuju 3 101 303 

Kurang Setuju 2 61 122 

Tidak Setuju 1 0 0 

Jumlah 256 801 

2 

Sangat Setuju 4 85 340 

(806:1024) × 100% = 

78,71% 
Sangat Setuju 

Setuju 3 124 372 

Kurang Setuju 2 47 94 

Tidak Setuju 1 0 0 

Jumlah 256 806 

3 

Sangat Setuju 4 89 356 

(807:1024) × 100% = 

78,81% 
Sangat Setuju 

Setuju 3 117 351 

Kurang Setuju 2 50 100 

Tidak Setuju 1 0 0 

Jumlah 256 807 

4 

Sangat Setuju 4 93 372 

(797:1024) × 100% = 

77,83% 
Sangat Setuju 

Setuju 3 99 297 

Kurang Setuju 2 64 128 

Tidak Setuju 1 0 0 

Jumlah 256 797 

5 

Sangat Setuju 4 101 404 

(800:1024) × 100% = 

78,13% 
Sangat Setuju 

Setuju 3 86 258 

Kurang Setuju 2 69 138 

Tidak Setuju 1 0 0 

Jumlah 256 800 

Total Persentase 

78,22% + 78,71% + 

78,81% + 77,83% + 

78,13% = 391,70% 

 

Nilai Rata-rata 391,70% / 5 =78,34% Sangat Setuju 
 

  Berdasarkan nilai rata-rata yang diketahui maka dapat disimpulkan bahwa, 

pengujian hasil pegembangan aplikasi Si-Hebat yang dilakukan kepada pengguna 

aplikasi Si-Hebat, hasilnya bermanfaat dalam melakukan pengisian BBM dan 

autentikasi yang dikembangkan dapat meminimalisir penyalahgunaan aplikasi yang 

dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya aplikasi user 

Si-Hebat, maka pegawai dapat mengetahui jumlah pemakaian, sisa saldo, dan 

riwayat pengisian BBM yang telah dilakukan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil uji dengan metode Slovin yang telah dilakukan dengan 5 pertanyaan 

yang diberikan kepada pengguna, bisa disimpulkan bahwa, rata-rata responden 

sangat setuju dengan pengembangan pada aplikasi Si-Hebat. Aplikasi Si-Hebat 

sangat membantu pemerintah Kota Kupang dalam usaha penghematan anggaran 

BBM dan adanya sistem autentikasi dapat meminimalisir penyalahguaan aplikasi 

Si-Hebat. Selain memiliki tingkat efisien yang baik, aplikasi Si-Hebat memiliki 

tampilan yang menarik dan muda dimengerti oleh pengguna. 

 

6.2. Saran 

Saran untuk pengembangan aplikasi Si-Hebat kedepannya, yakni 

menambahkan fitur pengaduan kesalahan input data dari SPBU dan pengecekan 

struk pembayaran otomatis pada sistem untuk mengetahui kesalahan input data. 

Penulis berharap adanya fitur pemesanan BBM secara online ketika kehabisan 

bahan bakar di perjalanan dan aplikasi Si-Hebat dapat dikembangkan lebih luas 

lagi, sehingga aplikasi Si-Hebat tidak hanya digunakan di kalangan pemerintahan 

saja, tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat umum. 
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