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Electric power has a very important role in everyday life. The rise of the construction of
new houses or buildings is accompanied by the increasing amount of electricity needed to
meet these needs. Currently the development of technology is very rapid, especially
Android smartphones. Therefore, to keep up with the development of science and
technology that is increasingly rapidly in this era, an application is designed that can
calculate the cost of electrical installations.Design Android applications are built using
the Javascript and Dart programming languageswhich are built using the Flutter
Framework and use the Firebase database.The android application design is tested using
Black Box testing which states that the system is running as needed and free from
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Gaya listrik memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendakian
pembangunan rumah atau struktur baru diikuti dengan perluasan kekuatan
yang diharapkan untuk mengatasi masalah ini. Saat ini perkembangan teknologi
sudah sangat pesat, khususnya smartphone android. Oleh karena itu hendaknya
untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin
pesat di zaman ini maka di rancanglah suatu aplikasi yang bisa melakukan
perhitungan biaya instalasi listrik.Rancang Aplikasi android dibangun
menggunakan Bahasa pemrograman Javascript dan Dart yang dibuild
menggunakan Framework Flutter serta menggunakan database Firebase. Rancang
aplikasi android diuji menggunakan pengujian Black Box yang menyatakan
bahwa sistem sudah berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan kita.
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PENDAHULUAN

Tenaga listrik memiliki peran yang sangat
penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendakian
pembangunan rumah atau struktur baru diikuti dengan
perluasan kekuatan yang diharapkan untuk mengatasi
masalah ini. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan
sehari-hari, hampir setiap bangunan membutuhkan
energi listrik seperti sekolah atau pekarangan, tempat
kerja, klinik, penginapan, dan lain-lain.
Smartphone
Perkembangan
penggunaan
khususnya pengguna smartphone pada platform android
pada
zaman
sekarang
juga
sangat
pesat
perkembangannya, tidak hanya digunakan oleh orang

dengan kelas ekonomi ke atas tetapi juga banyak
digunakan oleh orang dengan kelas ekonomi
menengah kebawah tua ataupun muda, hal ini
menandakan bahwa smartphone android sudah menjadi
kebutuhan yang urgen bagi kebanyakan orang.
Struktur baru suka atau tidak tentu
membutuhkan asosiasi kekuasaan yang lain. Masalah
yang sering dihadapi individu ketika mereka meminta
asosiasi lain dengan PLN adalah tidak adanya
kejelasan mengenai jumlah biaya yang sebenarnya
untuk meminta asosiasi lain dengan PLN. Karena
tidak menyadari bagaimana cara meminta kerjasama
lain dengan PLN dan perlu segera mendapatkan
koneksi listrik, banyak dari mereka akhirnya
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memanfaatkan jasa pihak luar untuk menanganinya.
Sebenarnya, dengan asumsi daerah perlu menanganinya
secara langsung ke PLN, biaya berurusan dengan
asosiasi lain tidak mahal karena ukuran biaya asosiasi
lain telah ditentukan oleh otoritas publik dan berlaku
secara konsisten. seluruh Indonesia.
Perancangan instalasi listrik bangunan ini
dilakukan dengan menghitung seluruh beban dan
bahan yang akan di pakai, lalu merekapitulasinya
hingga mengetahui jumlah daya yang terpasang dan
kebutuhan bahan yang ingin digunakan. Bahan yang
digunakan untuk instalasi listrik harus sesuai dengan
tegangan dan berstandar nasional indonesi (SNI).
Untuk mengurangi kesalahan anggaran biaya
maka diperlukan perkiraan bahan instalasi listrik yang
tepat, Mengerjakan perhitungan secara manual memiliki
dua kekurangan utama, yaitu lamban dan memiliki
resiko kesalahan yang sangat tinggi. pada orang awam
perhitungan mengenai jumlah bahan instalasi masih
sangat sulit untuk di kalkulasi sehingga dapat
menimbulkan kelebihan atau kekurangan bahan.
Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dapat
dilihat bahwa ada kesempatan untuk membuat Aplikasi
Perhitungan Instalasi Listrik Pada Bangunan Berbasis
Android di mana aplikasi ini bisa mengkalkulasi harga
bahan dan dapat membantu menghitung anggaran
pemasangan instalasi listrik berdasarkan titik yang
sudah ditentukan.
Pada skripsi/penelitian ini, akan dibuat aplikasi
android terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk
instlasi listrik, dimana tools yang digunakan untuk
membuat aplikasi android yaitu Framework flutter dan
database Json. Selain dapat menghitung biaya yang akan
digunakan, aplikasi android yang dibuat juga dapat
menampilkan gambar, detail, dan harga bahan yang
akan digunakan pada instalasi listrik.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis
termotivasi untuk mengangkat judul “Aplikasi
Perhitungan Biaya Instalasi Listrik Pada Bangunan
Berbasis Android”.
II.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian akan dilakukan di beberapa
toko penjual bahan instalasi listrik yang ada di kota
parepare, dalam hal ini tempat penelitian digunakan
sebagai tempat observasi mengenai data harga dan
detail barang yang digunakan, selain melakukan
observasi langsung ke toko, penulis juga melakukan
studi literatur dengan mencari sebanyak – banyaknya
informasi mengenai instalasi listrik dari sumber seperti
penelitian terdahulu yang membahas mengenai Instalasi
listrik . Waktu penelitian akan berlangsung selama 2
bulan.

B. Jenis Penelitian
Penulis melakukan studi literatur dengan
mengunjungi dan mempelajari buku-buku dan
referensi dari penelitian terdahulu, website atau situssitus yang berhubungan dengan tugas akhir serta
mempelajari teori-teori dan bahasa pemrograman
serta mempelajari dan mencari informasi sebanyak –
banyaknya mengenai biaya pemasangan instalasi
listrik.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Sumber data.
Adapun sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
a. Data primer
Informasi penting adalah informasi
yang berasal dari atau informasi yang
diperoleh secara langsung dari sumber di
lapangan dari wawancara selama persepsi
dengan pihak-pihak yang diidentifikasi
dengan eksplorasi ini.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data penelitian
yang diambil secara tidak langsung. Method
komersial dan non komersial merupakan
suatu cara mendapatkan data penelitian yang
telah dikumpulkan pihak terkait.
2. Metode Pengumpulan Data.
a. Studi literatur
Studi literatur yaitu proses mengumpulkan
data melalui pencarian terhadap sumber sumber tertulis, baik berupa buku, majalah,
arsip, artikel, jurnal dan atau dokumendokumen
yang
relevan
dengan
permasalahan yang sedang dikaji.
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] [11][12][3]
b. Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan
pencatatan secara sistematis mengenai atau
hal – hal yang sedang diteliti atau juga
dapat dikatakan bahwa observasi adalah
metode
pengumpulan
data
dengan
meninjau langsung lokasi penelitian. Pada
penelitian ini penulis akan meninjau toko
penjual bahan instalasi listrik untuk
mendapatkan data data harga dan detail
barang.
D. Alat dan Bahan Penelitian
Dalam melakukan proses penelitian, maka yang
harus diperlukan adalah alat dan bahan penelitian,
guna mendukung kegiatan penelitian. Adapun alat
dan bahan yang digunakan sebagai berikut :
1. Alat penelitian
a. Perangkat Keras Untuk Membuat Aplikasi
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Tabel 1. Perangkat Keras yang Dibutuhkan
Merek
Laptop ASUS A455L

Hp Android

2.

Spesifikasi
Memori RAM 12 GB
Memori Penyimpanan 500 GB
Processor Intel Core i 5
Sistem Operasi versi 10

b. Perangkat Lunak
1. Framework Flutter
2. Visual Studio Code
3. Java Development Kit (JDK)
4. Software Development Kit (SDK Android)
5. Windows 10
Bahan penelitian:
Literatur mengenai bahan yang digunakan
dan cara menghitung biaya instalasi listrik.

E. Tahap Penelitian
Tahap
penelitian
dilakukan
dengan
menggunakan metode penelitian waterfall yang terbagi
dalam lima tahap, yaitu tahap Pengumpulan data dan
Analisis, Perancangan Sistem (Desain), Pemrograman
(Coding), pengujian (Testing), Operasi dan Perawatan.
Uraian dari keenam tahapan tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Pengumpulan data dan Analisis
Pada tahap ini penulis melakukan
pengumpulan data dan melakukan identifikasi
semua kebutuhan sistem yang akan digunakan
setelah itu penulis melakukan analisis terhadap
data yang sudah didapatkan.
2. Perancangan sistem (Desain)
Pada tahapan ini dilakukan perancangan
Unified Modeling Language (UML), tahap ini
akan diketahui semua entitas luar, input, dan
output yang terlibat dalam sistem berupa
diagram use case dan diagram activity.
3. Pemrograman (Coding)
Pada tahap ini akan dibagun programnya
sesuai dengan rancangan yang telah dibuat yang
diimplementasikan kedalam bentuk kode – kode
program.
4. Pengujian (Testing)
Pengujian dilakukan untuk mengetahui
program bekerja dengan baik atau tidak, metode
pengujian yang dilakukan dalam proposal ini
yaitu metode pengujian black box.
5. Operasi dan perawatan
Aplikasi yang sudah melalui proses uji
coba kemudian akan dioperasikan untuk
mempermudah pekerjaan.

Black Box, Metode pengujian Black Box adalah
metode yang digunakan untuk menguji fungsi-fungsi
khusus dari perangkat lunak yang dirancang dengan
hanya melihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan
dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk
fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses
untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran
yang dihasilkan, kemampuan program dalam
memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur
sekaligus dapat diketahui kesalahan – kesalahannya.
G. Desain Sistem
1. Sistem yang diusulkan

Gambar 1. Sistem Yang Berjalan

2.

Rancangan Output
a. Menu Home

Gambar 2. Rancangan Tampilan Home

b. Menu Lihat Catatan Barang

F. Metode Pengujian
Metode Pengujian sistem yang digunakan pada
penelitian ini terdiri dari :
Gambar 3. Rancangan Tampilan Lihat Catatan Barang
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c.

Menu Hitung Jumlah Barang

2.

Pada diagram Use Case diatas, terdapat
hanya satu actor yaitu User. User dapat
membuka aplikasi kemudian melakukan
berbagai aktivitas seperti memilih jenis rumah,
memilih jenis barang dalam artian melihat
harga dan detail barang, selain itu user juga
bisa melihat total biaya yang akan digunakan.
Activity Diagram
Activity diagram adalah adalah bahasa
spesifikasi standar yang dipergunakan untuk
mendokumentasikan, menspesifikasikan dan
membanngun perangkat lunak.
Diagram Activity

Gambar 4. Rancangan Tampilan Hitung Barang

d. Menu Detail Barang

Gambar 7. Diagram Activity
Gambar 5. Rancangan Tampilan Detail Barang

III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Aliran Data dengan UML
Analisis aliran data bertujuan mengetahui aliran
proses informasi. Use Case Diagram, dan Activity
Diagram.
1. Use Case Diagram
Use case meliputi semua hal yang ada
pada sistem, sedangkan actor meliputi semua
hal yang ada di luar sistem. Actor termasuk
seseorang atau apa saja yang berhubungan
dengan sistem yang dibangun.
a. Use Case Sistem Keseluruhan

3.

Flowchart Rancangan Alat
Flowchart merupakan bagan yang
menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang
dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan
dan menjelaskan urutan dari prosedurprosedur yang ada di dalam alur penelitian.

Gambar 11. Flowchart Keseluruhan

B. Rancangan Input/Output
1. Halaman Beranda
Beranda merupakan tampilan awal pada
saat user memasuki aplikasi, pada tampilan awal
Gambar 6. Use Case Diagram
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ini terdapat dua menu yaitu Rumah Semi Permanen
dan Rumah Permanen.

Gambar 14. Halaman Lihat Barang

C. Pengujian Sistem
BlackBox
Tabel 5. Pengujian masuk ke halaman rumah semi
permanen

Gambar 12. Halaman Beranda

2.

Halaman Rumah
Dalam form ini menampilkan nama dan
jenis barang saat user mulai memilih jenis rumah
pada aplikasi ini.

Tabel 6. Pengujian halaman barang kondisi kosong

Gambar 13. Halaman Rumah

3.
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Halaman Barang
Pada From Barang, akan ditampilkan
jenis barang yang dipilih, nama barang, harga,
dan foto dimana dengan mengklik gambar titik
tiga dapat menambah jumlah barang Jika
berhasil maka harga barang akan otomatis
terjumlah.
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Tabel 7. Pengujian halaman barang dalam kondisi terisi
lengkap

Tabel 10. Pengujian masuk ke halaman riwayat

Tabel 8. Pengujian halaman tambah barang

IV.

PENUTUP

A.

Tabel 9. Pengujian halaman detail

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Telah dihasilkan sebuah aplikasi perhitungan
biaya instalasi listrik. Sistem ini dibangun
menggunakan framework flutter, dan javascript untuk
membuat bagian front end dan back end dari
aplikasinya.
Data – data yang dikirim oleh aplikasi disimpan
pada Firebase Database yang mempunyai sifat
menerima dan mengirim data secara Realtime.
Aplikasi perhitungan biaya instalasi listrik diuji
menggunakan metode Black Box dan hasilnya
menyatakan bahwa sistem sudah berjalan sesuai
kebutuhan dan bebas dari kesalahan.
Aplikasi pada penelitian ini dibuat untuk tujuan
mengetahui biaya pemasangan dan bahan untuk
instalasi listrik rumah pada orang awam dalam artian
dapat melihat harga barang, detail dan jumlah biaya
keseluruan yang akan dikeluarkan pada pengerjaan
instalasi listrik dengan melalui teknologi smartphone
android.
B.

Saran
Setelah melakukan penelitian, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut :
1. Penulis berharap agar aplikasi ini dapat
digunakan di kemudian hari oleh para orang
guna mempermudah menghitung biaya
instalasi listrik.
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2.

Apabila sistem ini diterapkan maka penulis
berpesan agar rutin pembaharuan pada aplikasi
agar mendapat harga barang dan biaya
pemasangan yang terbaru.
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