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BAB III 

DESAIN SISTEM 

Bab ini berisi tentang desain sistem yang dipakai sebagai bahan panduan 

untuk membuat aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. Metode pengembangan 

aplikasi ini merujuk kepada metode SDLC
27

 dengan model waterfall
28

 seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 2 sub bab 2.5.  

Secara garis besar penyusunan desain sistem yang dijelaskan pada bab ini 

terbagi atas tiga bagian besar yaitu requirements (kebutuhan aplikasi), analisa dari 

sisi bisnis proses dan pengembangan aplikasi, serta desain yang meliputi desain 

database dan tampilan antar muka (user interface) aplikasi.  

3.1. Requirements 

Sub bab ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan apa saja yang perlu 

dipersiapkan pada saat membangun aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. 

Requirements pada sub bab ini ditelaah dari berbagai faktor antara lain user, 

platform pengembangan, aspek financial, dan aplikasi itu sendiri. 

Kebutuhan user sebagai pengguna aplikasi dapat digali dengan 

menyebarkan kuesioner. Kemudian, kebutuhan mendasar agar aplikasi ini 

nantinya dapat berjalan pada platform yang dipilih yakni Android digali 

27
 Software Development Life Cycle 

28
 Metode dalam SDLC yang diperkenalkan pertama kali oleh Winston W. Royce, 1970 dalam 

artikelnya yang berjudul Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and 

Techniques. Sumber: http://www.informatik.uni-bremen.de/gdpa/director/pr051.htm 
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dengan mencari referensi dari berbagai sumber baik buku maupun internet. 

Karena aplikasi ini berfungsi untuk mencatat keuangan pribadi, harus digali 

juga perhitungan rumus mendasar yang dipakai nantinya dalam perhitungan. 

Terakhir mengenai kebutuhan dari aplikasi ini sendiri digali dengan 

menuliskannya dalam dokumen SRS (Software Requirements 

Specification). 

3.1.1. Kuesioner 

Kegiatan kuesioner yang dijelaskan pada sub bab ini pada 

dasarnya dipakai untuk menggali kebutuhan user terhadap aplikasi 

personal finance (pencatatan keuangan pribadi) secara umum. 

Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada user 

diharapkan timbul jawaban yang memberikan informasi yang 

berguna untuk pengembangan aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi ini. 

3.1.1.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dipakai dengan metode penyebaran 

kuesioner pada kegiatan ini adalah penelitian kualitatif 

sehingga hasil yang diharapkan berupa data deskriptif 

yang disampaikan melalui kata-kata tertulis dari hasil 

pengolahan data kuesioner.  
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3.1.1.2. Aspek Kuesioner 

Aspek yang ingin digali pada kuesioner ini dapat 

dikelompokkan menjadi empat bagian besar yaitu: 

1) Aspek demografi dipakai untuk menemukan 

segmentasi user dari target pasar yang akan dituju. 

Karakteristik demografi yang dipakai pada kuesioner 

ini yaitu: umur responden, jenis kelamin responden, 

pekerjaan responden, dan penghasilan responden. 

2) Aspek teknologi khususnya teknologi mobile dan 

smartphone.  

Aspek ini dipakai untuk mengetahui penggunaan 

teknologi mobile dan smartphone di kalangan 

responden. 

3) Aspek kebiasaan masyarakat dalam mengelola uang 

(mencatat, menabung, dan sebagainya). 

Aspek ini untuk mengetahui kebiasaan dan pola hidup 

responden dalam mengelola keuangannya. 

4) Aspek fitur aplikasi pencatat keuangan pribadi. 

Aspek ini untuk mengetahui fitur mendasar dari 

kebutuhan akan aplikasi pencatat keuangan pribadi. 
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3.1.1.3. Pertanyaan 

Di bawah ini berisi tentang daftar pertanyaan 

yang diajukan kepada responden disesuaikan dengan 

aspek informasi yang akan digali. 

Tabel 3.1. Daftar pertanyaan kuesioner. 

Jenis 

Aspek 
No Pertanyaan yang Diajukan Jenis Pertanyaan 

Demografi 1 Jenis usia responden Isian 

 2 Jenis kelamin responden Pilihan ganda 

 3 Pekerjaan responden Pilihan ganda 

 

4 

(No ini diisi untuk Anda yang sudah 

bekerja/menikah saja). Berapa rata-

rata penghasilan Anda/suami Anda 

setiap bulan? 

Multiple choice 

Teknologi 

5 

Apakah saat ini Anda menggunakan 

smartphone (Blackberry, PDA, atau 

yang lainnya)?v 

Multiple choice 

 
 

6 

Apa merk smartphone Anda tersebut? 

(jawaban bisa lebih dari 1) 
Multiple choice 

 

7 

Biasanya,  selain untuk sms, telpon, 

atau cek email Anda memanfaatkan 

smartphone untuk  kegiatan apa saja? 

(Pilih satu jawaban yang paling 

sering). 

Multiple choice 

 

 

8 

Secara umum terbantukah Anda 

dengan aplikasi yang ada pada 

smartphone tersebut dalam membantu 

kegiatan Anda sehari-hari? 

Multiple choice 

Kebiasaan 

(behavior) 

9 

Apakah setiap hari/minggu/bulan 

Anda selalu mengetahui telah terpakai 

untuk apa sajakah uang Anda? 

Multiple choice 

 

10 

Bagaimana Anda biasanya mengelola 

keuangan pribadi Anda setiap 

bulannya? 

Multiple choice 

 

11 

Sudah terbantukah Anda dengan 

model pencatatan seperti yang Anda 

sebutkan pada soal no.5 dalam 

mengelola keuangan pribadi Anda? 

Multiple choice 
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Jenis 

Aspek 
No Pertanyaan yang Diajukan Jenis Pertanyaan 

 
12 

Apakah Anda rutin menyisihkan uang 

untuk ditabung 
Multiple choice 

 
13 

Kapan biasanya Anda menyisihkan 

uang untuk ditabung? 
Multiple choice 

Fitur 

Aplikasi 
14 

Fitur apa yang kira-kira Anda 

inginkan dari suatu aplikasi pencatat 

keuangan pribadi? 

(jawaban bisa lebih dari 1) 

Multiple choice 

 

3.1.1.4. Jawaban 

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban yang 

telah disiapkan untuk masing-masing pertanyaan pada sub 

bab 3.1.1.3. 

Tabel 3.2. Daftar jawaban berdasarkan pertanyaan 

Jenis Aspek 

No 

Pertan

yaan 

Pertanyaan yang Diajukan Jawaban yang disiapkan 

Teknologi 1 Jenis usia responden - 

 2 Jenis kelamin responden L / P 

 3 Pekerjaan responden  Pelajar 

 Mahasiswa 

 Ibu rumah tangga 

 Pegawai swasta 

 Wirausaha 

 Lainnya 

 4 (No ini diisi untuk Anda 

yang sudah  

bekerja/menikah saja). 

Berapa rata-rata penghasilan 

Anda/suami Anda setiap 

bulan? 

 a.  < Rp 1jt /bulan 

b.Rp 1 jt –  2,5 jt /bulan 

c. Rp 2.5 jt – 3,5 jt /bulan 

d. Rp 3,5 jt – 5 jt /bulan 

e. > Rp 5 jt /bulan 

 5 Apakah saat ini Anda 

menggunakan smartphone 

(Blackberry, PDA, atau yang 

lainnya)? 

a. Ya  

b.Tidak 
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Jenis Aspek 

No 

Pertan

yaan 

Pertanyaan yang Diajukan Jawaban yang disiapkan 

 6 Apa merk smartphone Anda 

tersebut? (jawaban bisa 

lebih dari 1) 

 Blackberry  

 iPhone 

 Nokia 

 HTC 

  Sony Ericsson 

 LG   

 Samsung 

 Palm 

 Lainnya……….. 

 7 Biasanya,  selain untuk sms, 

telpon, atau cek email Anda 

memanfaatkan smartphone 

untuk  kegiatan apa saja? 

(Pilih satu jawaban yang 

paling sering). 

a. Saya sering memakai 

aplikasi multimedianya 

seperti video, camera, 

mp3, games 

b. Saya sering memakai 

untuk chatting dan social 

media (fb, twitter) 

c. Saya memakai aplikasi 

yang disediakan 

smartphone  tersebut, 

sebutkan:…………………

…………………. 

d. Lainnya:……... 
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Tabel 3.3. Daftar jawaban berdasarkan pertanyaan 

Jenis Aspek 

No 

Pertan

yaan 

Pertanyaan yang 

diajukan 
Jawaban yang disiapkan 

Kebiasaan 8 Secara umum 

terbantukah Anda 

dengan aplikasi yang ada 

pada smartphone tersebut 

dalam membantu 

kegiatan Anda sehari-

hari? 

a. Tidak tahu 

b. Biasa saja 

c. Terbantu 

d. Sangat terbantu 

9 Apakah setiap 

hari/minggu/bulan Anda 

selalu mengetahui telah 

terpakai untuk apa 

sajakah uang Anda? 

a. Ya  

b.Tidak 

 10 Bagaimana Anda 

biasanya mengelola 

keuangan pribadi Anda 

setiap bulannya? 

a. Tidak pernah mencatatnya  

b. Mencatat di 

buku/kertas/catatan khusus 

c. Mencatatnya di Excel 

d. Saya menginstal aplikasi 

pencatat keuangan di 

komputer, 

sebutkan:………………… 

e. Saya mendaftar di website  

yang menyediakan aplikasi 

pencatat keuangan pribadi, 

sebutkan:………………… 

f. Saya memakai aplikasi 

pencatat keuangan di 

handphone, 

sebutkan:………………… 
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Jenis Aspek 

No 

Pertan

yaan 

Pertanyaan yang 

diajukan 
Jawaban yang disiapkan 

Fitur 

Aplikasi 

14 Fitur apa yang kira-kira 

Anda inginkan dari suatu 

aplikasi pencatat 

keuangan pribadi? 

(jawaban bisa lebih dari 

1) 

 Fitur bahasa Indonesia 

 Fitur pencatatan uang yang 

masuk dan keluar 

 Fitur untuk menghitung 

selisih saldo pemasukan 

dan pengeluaran untuk 

menentukan uang yang 

ditabung 

 Fitur pemilihan template 

sesuai jenis pekerjaan, 

misalnya: template untuk 

mahasiswa, pelajar, ibu 

rumah tangga, dan 

 Fitur pengelolaan anggaran 

belanja setiap bulan 

 Fitur pengingat sehingga 

pencatatan tidak 

terlewatkan 

 Fitur daftar belanja 

 Lainnya:…… 

 

 

3.1.1.5. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang dipakai pada pengukuran 

kuesioner  ini ada dua macam yaitu skala nominal dan 

skala Likert. Skala nominal dipakai untuk mengukur 

jawaban yang hanya berupa klasifikasi saja sedangkan 

skala Likert dipakai untuk jawaban yang membutuhkan 

ordinalitas atau pembobotan  atas sikap responden 

terhadap jawaban yang diberikan. 

3.1.1.6. Teknik Pengambilan Sample 

Penentuan pengambilan sampel yang dipakai pada 

kegiatan penyebaran kuesioner ini adalah non-probability 

sampling. Pemilihan sample dengan cara ini tidak 
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menghiraukan prinsip-prinsip probability. Pemilihan 

sample tidak secara random. Hasil yang diharapkan hanya 

merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan. Cara 

ini dipergunakan karena cakupan populasi sangat luas, 

biaya sangat sedikit,  tidak memerlukan ketepatan yang 

tinggi, karena hanya sekedar gambaran umum tentang cara 

pengelolaan keuangan di masyarakat. 

3.1.1.7. Populasi dan Sampel 

Berdasarkan cakupan yang sudah diuraikan pada 

batasan masalah di bab I pada sub bab 1.3.3 tentang 

segmen pengguna di mana aplikasi ini nantinya ditujukan 

untuk penggguna di Indonesia maka sebelum menentukan 

responden akan ditentukan terlebih dahulu populasi yang 

akan diambil sampelnya. Dengan keterbatasan geografis, 

waktu, dan biaya tidaklah mungkin dilakukan survei untuk 

semua penduduk Indonesia. Maka pengambilan sampel 

pada kegiatan kuesioner ini memerlukan filter untuk 

mempersempit ruang lingkup yang akan diteliti. Filter ini 

dapat diperoleh dengan menganalisa dari sisi demografi 

populasi yang akan diteliti. 

Dilihat secara umum, pengguna handphone 

khususnya jenis smartphone paling banyak berada di kota 

besar dan kebanyakan dari mereka berada pada usia 
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produktif yakni dengan rentang usia antara 18-45 tahun. 

Surabaya merupakan salah satu contoh kota besar. Maka 

populasi untuk survei ini sudah bisa dipersempit menjadi 

masyarakat kota Surabaya.  

Namun populasi masyarakat Surabaya juga 

terlalu besar sehingga ruang lingkup populasi ini harus 

dipersempit lagi dengan melihat sisi demografi yang lain 

yakni jenis pekerjaan dan kaitannya dengan pengguna 

smartphone. Pengguna smartphone selain masih berusia 

produktif, dari jenis pekerjaan mereka biasanya adalah 

pegawai kantoran, mahasiswa, pelajar, dan sisanya ibu 

rumah tangga. 

Dari data yang didapat dari website Dinas 

Kependudukan
29

 Kota Surabaya tahun 2009 didapat 

bahwa jumlah penduduk kota Surabaya yang berusia 

produktif 10 juta jiwa dengan mata pencaharian terbanyak 

sebagai pegawai swasta, mahasiswa, pelajar, dan ibu 

rumah tangga. 

Berdasarkan data di atas, sample responden dapat 

dipersempit dengan mengambil dari populasi masyarakat 

Surabaya keseluruhan dengan pemilihan responden dipilih 

                                                           
29

 http://www.surabaya.go.id/dispenduk/index.php?list=stats&id=11&height=600&width=600 



85 
 

tidak secara random dengan metode purposive sampling 

artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan 

kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek 

yang sesuai dengan tujuan yaitu menggali kebutuhan user 

terhadap aplikasi personal finance (pencatatan keuangan 

pribadi) secara umum. 

Kriteria-kriteria responden yang dijadikan sampel 

adalah: 

1) Responden masih berusia produktif (15-45 tahun). 

2) Responden bukan dari kalangan pebisnis
30

. 

3) Jenis pekerjaan responden yaitu pegawai swasta, 

mahasiswa, pelajar, dan ibu rumah tangga. 

Berdasarkan ketentuan di atas maka ditentukan 

purposive sampling sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Proportional sampling responden 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. Pegawai Swasta 10 orang 

2. Mahasiswa 10 orang 

3. Pelajar 10 orang 

4.  Ibu Rumah Tangga 10 orang 

 
 Jumlah 40 orang 

 

                                                           
30

  pe•bis•nis n orang yg secara komersial berusaha dl dunia perdagangan; orang yg melakukan 

bisnis 

Sumber: situs KBBI (pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 
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3.1.1.8. Waktu dan Lokasi Pengambilan Sampel 

Waktu pengambilan sampel: satu bulan 

Lokasi pengambilan sampel: 

1) PT. Tira Austenite, Tbk 

Jln. Berbek Industri V No. 17, Surabaya 60293 – 

Indonesia 

2) Perumahan Babatan Pilang Wiyung Surabaya 

3) Universitas Ciputra Surabaya 

3.1.1.9. Analisis Data 

Analisis yang dipakai untuk menentukan hasil 

kuesioner ini adalah analisis statistik deskriptif. Analisis 

ini digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data 

yang telah terkumpul berdasarkan jawaban responden 

melalui distribusi item dari masing-masiang variabel. 

Penyajian data yang telah terkumpul pembahasannya 

secara deskriptif dilakukan dengan menggunakan diagram 

pie. Penjelasan pada sub bab ini hanya memberikan 

penjelasan tentang analisis data dari hasil kuesioner. 

Pengolahan data kuesioner dapat dibaca lebih detil pada 

Laporan Kuesioner yang disertakan pada lampiran. 

Dari hasil pengilahan data kuesioner menghasilkan 

analisa dan tindak lanjut sebagai berikut: 
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1) Mayoritas pengguna smartphone adalah mereka yang 

berusia produktif sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa target pasar yang sesuai untuk aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi ini adalah mereka yang 

berusia antara 15-30 tahun. Hal ini karena mereka yang 

berusia produktif mudah belajar teknologi baru 

terutama handphone berjenis smartphone. 

2) Banyaknya jumlah responden yang wanita 

mengindikasikan bahwa mereka yang melakukan 

pencatatan keuangan pribadi umumnya wanita sehingga 

untuk keperluan penentuan target pasar, aplikasi ini 

lebih diutamakan untuk dipakai oleh wanita. 

3) Penghasilan responden yang berkisar antara 1,5 – 3jt 

dapat dipakai sebagai tolak ukur daya beli responden 

terhadap merk handphone yang dibelinya.  

4) Kebiasaan pengguna yang menggunakan fitur jejaring 

sosial saat memakai smartphone dapat digunakan untuk 

memasukkan model jejaring sosial pada aplikasi 

pencatatan keuangan pribadi. Contohnya misalnya saat 

seseorang sudah berhasil melakukan penghematan dia 

dapat mengupdate statusnya di akun Facebook atau 

Twitter seperti: ―Saya sudah melakukan penghematan 
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Rp 55.000,00‖. Efeknya akan membuat orang lain 

tertarik untuk mencobda dan menggunakan aplikasi ini. 

5) Adanya keinginan responden untuk menggunakan 

aplikasi pencatatan keuangan pribadi serta kebiasaan 

pencatatan yang masih manual yang dilakukan 

responden membuka peluang untuk mengatasi kesulitan 

tersebut dengan aplikasi pencatatan keuangan pribadi 

yang diinstal pada handphone. 

6) Banyaknya responden yang mengeluhkan lupa 

mencatat pengeluarannya dapat menjadi masukan untuk 

membuat fitur alarm dan notifikasi pada aplikasi 

pencatatan keuangan pribadi sehingga pengguna dapat 

mengatur jadwal mencatatnya secara rutin. 

7) Pertanyaan seputar tabungan dipakai untuk mendapat 

gambaran tentang kebiasaan menabung yang dilakukan 

responden. Untuk pengembangan ke depannya, aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi ini dapat ditambahkan 

fitur yang terintegrasi dengan tabungan sehingga 

pengguna lebih mudah dalam mengontrol penggunaan 

uangnya. 

8) Fitur yang diinginkan responden untuk hadir pada 

aplikasi pencatatan keuangan pribadi yang akan 

diwujudkan adalah: 
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a) Fitur pengingat (reminder) 

b) Fitur pencatatan uang yang masuk dan keluar 

c) Fitur untuk menghitung selisih saldo pemasukan 

dan pengeluaran untuk menentukan uang yang 

ditabung 

d) Fitur pengelolaan anggaran belanja setiap bulan 

e) Fitur pengingat sehingga pencatatan tidak 

terlewatkan 

f) Fitur Bahasa Indonesia 

g) Fitur pencatatan daftar belanja 

3.1.1.10. Kesimpulan 

Kesimpulan penting yang didapatkan dari hasil 

pengolahan data kuesioner adalah sebagai berikut: 

Sebanyak 50% responden menyatakan 

keinginannya untuk menggunakan aplikasi pencatat 

keuangan pribadi yang dijalankan pada perangkat 

handphone. 

Fitur utama yang diinginkan responden untuk 

dihadirkan pada aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

adalah: 

1) Fitur pencatatan uang yang masuk dan keluar 
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2) Fitur menghitung selisih saldo pemasukan dan 

pengeluaran untuk menentukan uang yang ditabung 

3) Fitur pengelolaan anggaran setiap bulannya 

4) Fitur pengingat  

5) Fitur Bahasa Indonesia 

Fitur yang belum dapat diwujudkan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Fitur integrasi dengan jejaring sosial. 

2) Fitur bank yang mampu merekap saldo tabungan 

untuk dipakai sebagai input pemasukan. 

Dengan adanya temuan data tersebut pada 

akhirnya dijadikan masukan untuk pengembangan aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi agar aplikasi ini dapat 

memenuhi kebutuhan user terutama pengguna lokal di 

Indonesia. 

3.1.2.  Kategori Aplikasi 

Untuk mengembangkan aplikasi ini perlu diketahui 

kebutuhan dari sisi platform. Berdasarkan pembagian kategori 

terhadap jenis aplikasi mobile seperti yang sudah diuraikan pada 

sub bab 2.2.2 maka pengelompokan kategori untuk aplikasi 

pencatatan keuangan pribadi yang dikerjakan pada tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.5. Pembagian kategori dan tipe aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Aplikasi: Pencatatan Keuangan Pribadi 

Kategori Aplikasi 

Mobile 

Mobile Application Medium 

Tyoes 

Application Context 

Tipe Aplikasi 
Native Applications 

Productivity Application Context 

Alasan 

Berdasarkan pemilihan platform 

yang dipakai, aplikasi ini hanya 

dapat berjalan pada perangkat 

dengan sistem operasi Android. 

Aplikasi pencatatan keuangan 

pribadi ini berfungsi untuk 

membantu user dalam mengelola 

keuangan pribadinya. Dilihat dari 

fungsinya tersebut aplikasi ini 

membantu meningkatkan efisiensi 

dan produktivitas user. 

 

 

3.1.3. Platform Aplikasi 

Platform yang dipakai untuk pengembangan aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi ini adalah Android 2.0.1 dengan API 

level 6.  

3.1.3.1.   Software Stack Aplikasi 

Lokasi aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi pada 

susunan layer software stack Android dapat dijelaskan 

dengan gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.1. Letak layer aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

pada susunan software stack Android. 

 

Pada gambar di atas, aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribaditerletak pada layer aplikasi (application layer) pada 

bagian Developer Apps dari susunan software stack 

Android. Gambar di atas ingin menunjukkan bahwa semua 

aplikasi yang berjalan pada platform Android dibangun 

(built) pada layer yang sama. Artinya semua aplikasi pada 

layer tersebut menggunakan library API yang sama dan 

akan berjalan di dalam Android run time dengan 

menggunakan classes dan service yang disediakan pada 

layer framework aplikasi (application framework).  
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3.1.3.2. Arsitektur Aplikasi 

Arsitektur aplikasi yang dibahas pada sub bab ini 

adalah mengenai pemilihan sistem operasi untuk 

pengembangan, framework, library, dan tools yang 

diperlukan selama pengembangan aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi. 

3.1.3.2.1. Sistem Operasi Pengembangan 

Pengembangan aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi ini menggunakan komputer 

dengan sistem operasi Windows XP (32-bit), 

RAM 1.5 GB, prosesor Genuine Intel (R) 1.6 

GHz. 

3.1.3.2.2. Framework 

 Framework bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk pengembangan aplikasi pada 

platform Android adalah Java dengan 

spesifikasi JDK versi 6. 

3.1.3.2.3. Library 

Pengembangan aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi menggunakan beberapa 

library sebagai berikut: 
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1) AChartEngine-0.4.0
31

, Software library 

yang dikhususkan untuk membuat diagram 

pada aplikasi Android. 

2) ObjectAid UML Diagram
32

,  Eclipse plugin 

yang dipakai  untuk membuat kelas diagram. 

3) SQLite
33

, database library yang dipakai 

untuk aplikasi   yang berjalan pada micro 

device seperti handphone. Untuk 

menggunakan library SQLite tidak 

memerlukan proses instalasi karena sudah 

dibundle bersama Android SDK. Versi 

SQLite yang dipakai pada penelitian ini 

adalah versi 3.5.9. 

3.1.3.2.4. Tools 

1) Text editor: Eclipse SDK versi 3.5.1 

(Galileo) 

2) Plugin: 

a. ADT Plugin for Eclipse versi 0.9.5 

b. Android SDK r4 

3) USB driver:  Samsung PC Studio 

                                                           
31

 http://www.achartengine.org 
32

 http://www.objectaid.com/ 
33

 http:// www.sqlite.org 
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3.1.4. Finansial 

Dari sisi finansial, kebutuhan yang harus diketahui dalam 

mendesain aplikasi ini adalah rumus untuk menghitung income 

(pemasukan pendapatan), expense (pengeluaran pendapatan), 

balance (saldo), dan approximation (rata-rata) yang umum dipakai 

pada perhitungan keuangan pribadi. 

3.1.4.1. Perhitungan Rumus Pengelolaan Keuangan Pribadi 

Secara umum perhitungan yang dipakai dalam 

pengelolaan keuangan pribadi adalah bagaimana 

menghitung pendapatan yang diterima dan pengeluaran 

yang dikeluarkan pada periode tertentu. 

Pendapatan pribadi adalah total semua 

penerimaan yang diterima selama periode tertentu, 

contohnya gaji, profit, deviden, bunga, dan pendapatan 

sewa
34

.  

Dari definisi tersebut dapat diubah menjadi suatu 

rumus untuk menghitung akumulasi pendapatan pribadi 

sebagai berikut:  

 

                                                           
34

 http://www.businessdictionary.com/definition/personal-income.html 
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Keterangan: 

i = hari pertama 

n = banyaknya hari 

3.1.5. Software Requirements and Service (SRS) 

Sub bab ini akan berisi penjelasan tentang Software 

Requirements Specification (SRS) yang membahas tentang 

prasyarat, deskripsi fitur dan fungsi, serta limitasi dari software 

Pencatatan Keuangan Pribadi ini. 

3.1.5.1. Requirements Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Sub bab ini berisi tentang kebutuhan yang harus 

dipenuhi dari sisi hardware maupun software untuk 

menjalankan aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. 

3.1.5.1.1. Hardware 

Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

yang dibuat pada penelitian tugas akhir ini 

hanya dapat berjalan pada handphone dengan 

sistem operasi Android dengan spesifikasi ROM 

minimum 2.0. 

3.1.5.1.2. Software 

Untuk menjalankan aplikasi ini pada 

perangkat mobile tidak memerlukan software 
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khusus hanya saja sistem operasi yang dipakai 

harus Android dengan versi minimum 2.0. 

3.1.5.2.  Fitur Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai fitur-fitur 

utama pada aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. Detil 

penjelasan tentang fitur yang lain dapat dibaca pada 

dokumen SRS. 

3.1.5.2.1. Login 

Fungsi ini dipakai sebagai sebagai 

proses autentikasi ketika user akan masuk ke 

dalam aplikasi. 

Stimulus/respon:  

1) User menekan icon launcher/shortcut 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi yang 

ada pada home screen perangkat. 

2) Secara default aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi ini tidak memerlukan 

passcode untuk menggunakannya. Ketika 

user mengaktifkan passcode, maka setiap 

kali user akan masuk ke dalam aplikasi  

harus memasukkan passcode terlebih 

dahulu. 
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3) Masuk ke layar Balance Saldo yang 

menampilkan rangkuman saldo per bulan. 

3.1.5.2.2. Menambah Catatan Pemasukan/Pengeluaran 

Fungsi ini dipakai untuk menambahkan 

catatan pemasukan/pemasukan pada periode 

tertentu. 

Stimulus/respon:  

1) User berada pada layar Balance Saldo, untuk 

memasukkan pencatatan 

pemasukan/pengeluaran dapat dilakukan 

dengan dua cara: 

a) User menekan field  

Pemasukan/Pengeluaran untuk masuk ke 

layar Pencatatan Pemasukan/Pencatatan 

Pengeluaran 

b) User menekan tombol Pencatatan 

kemudian setelah pop up dialog muncul, 

user memilih Pemasukan/Pengeluaran. 

2)  User memasukkan catatan pemasukan 

dimulai dengan memilih kategori/subkategori 

dari tombol Info, atau menuliskan 

kategori/subkategori pada field yang tersedia. 
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3) Setelah field kategori dan subkategori terisi, 

user  kemudian melanjutkan dengan 

menuliskan jumlah pemasukan.  

4) Setelah selesai mencatat user menekan 

tombol Simpan, kemudian data disimpan ke 

database. Akan muncul pop up dialog lagi 

yang menanyakan apakah user akan 

melanjutkan pengisian atau keluar dari 

aplikasi. Jika user memilih melanjutkan 

pengisian, akan kembali ke layar Pencatatan 

Pemasukan. Namun jika tidak, user akan 

kembali ke layar Balance Saldo. 

3.1.5.2.3. Mengganti Tanggal Pada Saat Mengisi 

Pemasukan/Pengeluaran 

Fungsi ini dipakai apabila user ingin 

mengedit tanggal terjadinya 

pemasukan/pengeluaran. 

Stimulus/respon: user menekan tombol Menu 

pada keypad untuk memunculkan Option Menu 

Edit Tanggal untuk melakukan penggantian 

tanggal. 
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3.1.5.2.4. Mengedit Daftar Pemasukan/Pengeluaran 

Fungsi ini dipakai untuk mengedit catatan 

pemasukan/pengeluaran yang sudah dibuat. 

Stimulus/respon:  

1) User masuk ke aplikasi, kemudian pada layar 

Balance Saldo user menekan tombol menu 

pada keypad  untuk mengeluarkan Options 

Menu.  

2) Setelah Options Menu keluar, user memilih 

menu Laporan.  

3) Akan muncul pop up dialog yang 

menanyakan apakah user akan memilih 

Laporan Pemasukan, Laporan Pengeluaran, 

atau Ringkasan Laporan. 

4) Untuk mengedit record pemasukan user 

harus memilih pilihan Laporan Pemasukan. 

Sebaliknya jika user ingin mengedit record 

pengeluaran user harus memilih pilihan 

Laporan Pengeluaran. 

5) User akan berada pada layar Laporan 

Pemasukan/Pengeluaran Bulanan di mana 

akan ditampilkan daftar semua bulan di mana 

pencatatan terjadi. 
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6) User memilih bulan, kemudian dilanjutkan 

dengan memilih hari. Setelah itu user akan 

dibawa pada layar Laporan 

Pemasukan/Pengeluaran Detil. Pada layar 

Laporan Pemasukan/Pengeluaran Detil, user 

kemudian memilih daftar pencatatan yang 

akan diedit. 

7) Akan muncul pop up dialog yang 

menanyakan apakah user akan mengedit, 

mendelete, atau membatalkan pilihan. 

8) Untuk mengedit record maka user harus 

memilih pilihan Edit Pencatatan. 

3.1.5.2.5. Menghapus Daftar Pemasukan/Pengeluaran 

Fungsi ini dipakai untuk menghapus 

record catatan pemasukan/pengeluaran yang 

sudah dibuat. 

Stimulus/respon:  

1) User masuk ke aplikasi, kemudian pada layar 

Balance Saldo user menekan tombol menu 

pada keypad  untuk mengeluarkan Options 

Menu.  

2) Setelah Options Menu keluar, user memilih 

menu Laporan.  
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3) Akan muncul pop up dialog yang 

menanyakan apakah user akan memilih 

Laporan Pemasukan, Laporan Pengeluaran, 

atau Ringkasan Laporan. 

4) Untuk mengedit record pemasukan user 

harus memilih pilihan Laporan Pemasukan. 

Sebaliknya jika user ingin mengedit record 

pengeluaran user harus memilih pilihan 

Laporan Pengeluaran. 

5) User akan berada pada layar Laporan 

Pemasukan/Pengeluaran Bulanan di mana 

akan ditampilkan daftar semua bulan di mana 

pencatatan terjadi. 

6) User memilih bulan, kemudian dilanjutkan 

dengan memilih hari di mana pencatatan 

terjadi. Setelah itu user akan dibawa pada 

layar Laporan Pemasukan/Pengeluaran Detil. 

Pada layar Laporan Pemasukan/Pengeluaran 

Detil, user kemudian memilih daftar 

pencatatan yang akan diedit. 

7) Akan muncul pop up dialog yang 

menanyakan apakah user akan mengedit, 

mendelete, atau membatalkan pilihan. 
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8) Untuk menghapus record maka user harus 

memilih pilihan Hapus Pencatatan. 

3.1.5.2.6. Memilih Template 

Fungsi ini dipakai oleh user untuk 

memilih template yang berisi kategori sesuai  

pengelompokkan yang sudah dibuat oleh sistem. 

Stimulus/respon: User menekan tombol ―Menu‖ 

pada keypad  untuk memunculkan menu 

kemudian dilanjutkan dengan menekan pilihan 

―Template‖. 

3.1.5.2.7. Membuat Kategori 

Fungsi ini dipakai oleh user untuk 

memasukkan kategori pemasukan atau 

pengeluaran yang terjadi. 

Stimulus/respon: User menekan tombol ―Menu‖ 

pada keypad  untuk memunculkan menu 

kemudian dilanjutkan dengan menekan pilihan 

―Kategori‖. 

3.1.5.2.8. Melihat Statistik 

Fungsi ini dipakai oleh user untuk 

melihat angka statistik dari pengeluaran dan 

pemasukan yang sudah terjadi setiap bulannya. 
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Stimulus/respon: User menekan tombol 

―Menu‖ pada keypad  untuk memunculkan 

menu kemudian dilanjutkan dengan menekan 

pilihan Statistik. 

3.1.5.2.9. Melihat Laporan Keuangan 

Fungsi ini dipakai oleh user untuk 

melihat laporan keuangan dari pengeluaran dan 

pemasukan yang sudah terjadi setiap bulannya. 

Stimulus/respon: User menekan tombol 

―Menu‖ pada keypad  untuk memunculkan 

menu kemudian dilanjutkan dengan menekan 

pilihan ―Laporan‖. 

3.1.5.2.10. Membuat Daftar Belanja 

Fungsi ini dipakai oleh user untuk 

mencatat daftar belanja. 

Stimulus/respon: User menekan tombol 

―Menu‖ pada keypad  untuk memunculkan 

menu kemudian dilanjutkan dengan menekan 

pilihan ―Daftar Belanja‖. 

3.1.5.2.11. Melakukan Pengaturan Aplikasi 

Fungsi ini dipakai oleh user untuk 

melakukan pengaturan pada aplikasi seperti: 
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1) Pengaturan passcode 

2) Pengaturan notifikasi pencatatan 

Stimulus/respon: User menekan tombol 

―Menu‖ pada keypad  untuk memunculkan 

menu kemudian dilanjutkan dengan menekan 

pilihan ―Pengaturan‖. 

3.1.5.3.  Limitasi Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Limitasi aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

ini dilihat dari sisi hardware, software, dan fitur aplikasi. 

3.1.5.3.1. Hardware dan Software 

Pada dasarnya Android mendukung 

backward compatibility
35

 artinya secara teori 

semua aplikasi Android dapat dijalankan pada 

semua device bersistem operasi Android  

dengan environment yang berbeda-beda. Namun 

karena adanya keterbatasan dari sisi device 

untuk dapat dilakukannya pengujian terhadap 

environment yang berbeda-beda, maka untuk 

keperluan tugas akhir ini aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi ini hanya dapat dijalankan 

                                                           
35

 http://developer.android.com/resources/articles/backward-compatibility.html 
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dengan ROM minimal 2.0.1, API level 6, dan 

minimum SDK r6. 

3.1.5.3.2. Fitur Aplikasi 

Keterbatasan dari aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi dari segi fitur diantaranya 

inputan, template,  mata uang, dan bahasa. 

1) Inputan 

Proses penginputan baik untuk modul 

pemasukan, pengeluaran, maupun daftar 

belanja hanya bisa dilakukan secara manual 

karena tidak terintegrasi dengan aplikasi 

pihak ketiga seperti akun bank, pajak, atau 

sistem barcode. 

2) Template 

Template pada aplikasi ini adalah 

template untuk mendefinisikan di awal 

(predefined) dari kategori yang akan 

digunakan oleh pengguna. Sehingga 

pengguna dapat memilih kategori sesuai 

dengan kesukaan yang dipilihnya. Contoh 

template ini adalah template untuk ibu rumah 

tangga, mahasiswa, karyawan, dan yang 
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lainnya dimana pengguna juga dapat 

membuat template untuk keperluannya 

sendiri. 

3) Mata Uang 

Mata uang yang dipakai pada aplikasi 

ini hanya Rupiah. 

4) Bahasa 

Bahasa yang dipergunakan pada 

semua  menu (navigasi) adalah Bahasa 

Indonesia. 

3.2. Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram dipakai sebagai metode untuk 

merepresentasikan analisa mengenai struktur dan desain tentang bagaimana 

aliran data dari entitas luar sampai masuk ke dalam sistem. Diagram ini 

menunjukkan bagaimana data berpindah dari satu proses ke proses lainnya 

termasuk ke dalam media penyimpanan seperti database. 

3.2.1. Context Diagram 

Context diagram dipakai untuk merepresentasikan alur 

informasi yang terjadi pada suatu sistem dari level tinggi (top-level). 

Proses yang terjadi pada suatu sistem digambarkan dengan sebuah 

lingkaran tunggal di mana aliran data yang masuk dan keluar ke 

entitas luar digambarkan dengan jelas. 
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Context diagram pada aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2. Context diagram aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

 

Context diagram di atas ingin menunjukkan proses yang terjadi 

pada aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi dari level tinggi (top-level). 

Dari diagram tersebut nampak bahwa entitas luar yang terlibat dalam 

sistem adalah pengguna (user) aplikasi ini sendiri.  Data yang masuk ke 

sistem berasal dari user berupa input pencatatan, dalam hal ini pencatatan 

pemasukan atau pengeluaran. Kemudian data yang keluar dari sistem juga 

diberikan kepada user  dalam bentuk laporan (statistik atau pun neraca). 

3.2.2. Physical DFD 

Physical Data Flow Diagram merupakan representasi 

grafis dari sistem yang secara spesifik menunjukkan di mana, 

bagaimana, dan oleh siapa suatu proses dari sistem dikerjakan.  
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Gambar 3.3. Physical Data Flow Diagram Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

 

3.2.3. Logical DFD 

Logical Data Flow Diagram merupakan representasi grafis 

dari sistem yang menunjukkan proses dari sistem, penyimpanan 

data, dan alur data yang menuju ke atau ke luar penyimpanan data. 
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Logical DFD dipakai untuk mendokumentasikan informasi tentang 

apa yang dikerjakan oleh sistem, tanpa menjelaskan bagaimana, di 

mana, atau siapa yang mengerjakan proses tersebut.  

Pada Gambar 3 di bawah ini menunjukkan jalannya sistem 

dengan menggunakan representasi logical DFD yang menunjukkan 

bagaimana rangkaian proses dari suatu sistem berjalan. 

 

 Gambar 3.4. Logical Data Flow Diagram untuk aplikasi Pencatatan Keuangan 

 Pribadi 

 



111 
 

3.3. Software Architecture Document (SAD) 

 Dokumen Arsitektur Software ini (SAD) hadir sebagai pelengkap 

fase Software Development Life Cycle. Dokumen ini menyediakan 

gambaran pada tingkat high-level yang menjelaskan tentang arsitektur teknis 

dari aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi mobile. Pada dokumen ini akan 

dijelaskan mengenai penjelasan yang lebih teknis terhadap arsitektur 

aplikasi yang didalamnya meliputi use case yang didukung oleh aplikasi. 

Melalui dokumen ini dapat ditentukan nantinya mengenai kebutuhan yang 

bersifat teknikal yang diperlukan terhadap pengembangan aplikasi. 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang analisa dan desain yang 

diterapkan pada aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. Tahapan-tahapan 

yang digunakan pada analisa dan desain tersebut menggunakan model 

arsitektur 4 + 1
36

. 

Representasi arsitektur yang dipakai sebagai berikut: 

Gambar 3.5.  Representasi arsitektur pada pengembangan aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi 

4+1 View Konsentrasi Arsitektur 

Use Case Use Case Diagram 

Logical View Class Diagram, Sequence Diagram 

Process View Activity Diagram 

Development View Organizing Package 

Physical View Deployment Diagram 

 

                                                           
36

 Kruchten, Philippe (1995, November). Architectural Blueprints — The "4+1‖ View Model of 

Software Architecture. IEEE Software 12 (6), pp. 42-50. 
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3.3.1. Use Case Diagram 

Pada bagian ini akan membahas tentang use case 

dari aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. Use case 

dibagi ke dalam dua bagian yaitu use case diagram  dan use 

case scenario. Use case yang ditampilkan di bagian ini 

hanya untuk fitur-fitur inti dari aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi ini seperti: modul pencatatan 

(pemasukan, pengeluaran, dan daftar belanja), modul 

pemilihan template, modul anggaran, dan modul statistik 

saja. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca pada dokumen 

SAD (Software Application Document) yang dilampirkan 

pada lampiran. 
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Gambar 3.6. Use-case level 0 dari aplikasi Pencatatan Keuangan  

  Pribadi 

Gambar di atas menunjukkan use-case aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi pada levelisasi tingkat 0. 

Use-case tersebut baru menunjukkan kondisi kemungkinan 

pada saat pelaku (aktor) berada pada tahap inisiasi tiap-tiap 

use-case. Pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan 
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deskripsi langkah-demi-langkah dari percabangan use-case 

pada level 0 di atas.  

Berikut ini akan ditampilkan beberapa use-case dari 

fitur-fitur inti yang terdapat pada aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi. Penjelasan lebih detail mengenai tiap-

tiap use-case dapat dibaca pada lampiran pada  bagian SAD 

(Software Architecture Document). 

3.3.1.1. Use-Case Login 

Diagram use-case di bawah ini menunjukkan 

alternatif proses yang dapat dilakukan user ketika berada 

pada state Login yang mana user  bisa memasukkan 

passcode atau keluar dari aplikasi. 

 

 
Gambar 3.7. Diagram use-case Login 
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Tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang 

deskripsi level tinggi dari use-case login pada aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi.  

 

Tabel 3.6. Use Case Description Login 

Nama use case Login ke aplikasi 

Hubungan 

Ketergantungan 
User menekan tombol icon launcher 

Tujuan yang 

dicapai 
User dapat masuk ke dalam aplikasi 

Prekondisi 
Sistem harus dapat mengecek apakah status pasccode user yang 

menggunakan aplikasi aktif atau tidak 

Kondisi sukses 

akhir 

Layar yang ditunjukkan ke user sesuai kondisinya (dengan/tanpa 

passcode) 

Kondisi gagal akhir User masuk ke aplikasi tanpa ada filter layar yang ditampilkan ke user 

Aktor utama User 

Aktor kedua Sistem  

Pemicu (trigger) User memilih ikon aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi  

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 
User memilih ikon aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi 

  2 Sistem mengecek kondisi status dari user 

  3 User masuk ke layar  Balance Saldo 

Tambahan Langkah Percabangan 

  2.1 
Apabila user belum pernah membuat passcode, layar 

yang ditunjukkan ke user adalah layar Balance Saldo. 

  2.2 

Apabila user sudah pernah membuat passcode dan status 

passcode aktif maka layar yang ditunjukkan ke user 

adalah layar Login. 

  2.3 

Apabila user sudah pernah membuat passcode dan status 

passcode pasif maka layar yang ditunjukkan ke user 

adalah layar Balance Saldo. 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses login pada dalam aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi. 
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3.3.1.2. Use-Case Pencatatan Pemasukan 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang 

deskripsi level tinggi dari use-case Pencatatan Pemasukan 

pada aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi.  

 
 

Gambar 3.8. Diagram use-case Pencatatan Pemasukan 

Diagram use-case di atas menunjukkan alternatif 

proses yang dapat dilakukan user ketika berada pada state 

Pencatatan Pemasukan. 
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Tabel 3.7. Use Case Description Pencatatan Pemasukan 

 
Nama use case Menu Pencatatan Pemasukan 

Hubungan Ketergantungan 
User sudah masuk ke dalam aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi 

Tujuan yang dicapai User dapat memasukkan input pemasukan 

Prekondisi User sudah masuk ke dalam aplikasi 

Kondisi sukses akhir 
Layar yang ditunjukkan ke user adalah layar menu 

pencatatan pemasukan 

Kondisi gagal akhir User tidak dapat masuk ke layar pencatatan 

Aktor utama User 

Aktor kedua Sistem  

Pemicu (trigger) 

[1] User menekan field Pemasukan pada layar Balance 

Saldo. 

[2] User memilih tombol Tambah Pencatatan dari layar 

Balance Saldo  

[3] Tombol (+) dari layar Laporan Pemasukan, Laporan 

Pengeluaran, atau Ringkasan Laporan. 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 
User mengklik tombol Tambah, tombol (+), 

atau menekan field Pemasukan 

  2 
Akan muncul pop up dialog, user memilih 

Pemasukan 

  3 User berada pada form Pencatatan Pemasukan 

  4 User mengisi field Kategori 

  5 User mengisi field Subkategori 

  6 User mengisi field Jumlah 

  7 User mengklik tombol Simpan 

  8 User mengklik tombol Batal 

      

Tambahan Langkah Percabangan 

  7.1 

Jika semua field sudah terisi, user bisa memilih 

untuk melanjutkan mencatat atau keluar 

aplikasi 

  7..2 
Sistem menolak menyimpan apabiladata yang 

diinputkan belum lengkap 

  8 Kembali ke layar Saldo Screen 

Deskripsi 

Use-case ini mendeskripsikan tahapan-tahapan yang akan 

dilalui user pada saat melakukan aktivitas mencatat 

pemasukan. 
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3.3.1.3. Use-Case Pencatatan Pengeluaran 

Diagram use-case di bawah ini menunjukkan 

alternatif proses yang bisa dilakukan user ketika berada pada 

state Pencatatan Pengeluaran. 

 
 

Gambar 3.9. Use-case Pencatatan Pengeluaran 

 

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang deskripsi 

level tinggi dari use-case Pencatatan Pengeluaran pada 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi.  
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Tabel 3.8. Use Case Description Menu Pencatatan Pengeluaran 

Nama use case Menu Pencatatan Pengeluaran 

Hubungan 

Ketergantungan 

User sudah masuk ke dalam aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi 

Tujuan yang dicapai User dapat memasukkan input pengeluaran 

Prekondisi User sudah masuk ke dalam aplikasi 

Kondisi sukses akhir 

Layar yang ditunjukkan ke user adalah layar menu pencatatan 

pengeluaran 

Kondisi gagal akhir User tidak dapat masuk ke menu pencatatan 

Aktor utama User 

Aktor kedua Sistem  

Pemicu (trigger) User memilih tombol Tambah dari layar Balance Saldo atau 

tombol (+) dari layar Laporan Pemasukan, Laporan Pengeluran , 

atau Ringkasan Laporan. 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 User mengklik tombol Tambah atau tombol (+) 

  2 

Akan muncul pop up dialog, user memilih 

Pengeluaran 

 

3 User berada pada form Pencatatan Pengeluaran 

  4 User mengisi field Kategori 

  5 User mengisi field Subkategori 

  6 User mengisi field Jumlah 

  7 User mengklik tombol Simpan 

  8 User mengklik tombol Batal 

      

      

Tambahan Langkah Percabangan 

  

7.1 Jika semua field sudah terisi, user bisa memilih 

untuk melanjutkan mencatat atau keluar aplikasi 

  

7.2 Sistem menolak menyimpan karena data yang 

diinputkan belum lengkap 

  8 Kembali ke layar Balance Saldo 

Deskripsi 
Use case ini mendeskripsikan tahapan-tahapan yang akan dilalui 

user pada saat melakukan pencatatan pengeluaran. 
 

 

3.3.1.4. Use-Case Menggunakan Daftar Belanja 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang 

deskripsi level tinggi dari use-case Menggunakan Daftar 

Belanja pada aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi.  
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Tabel 3.9. Use Case Description Menggunakan Daftar Belanja 

Nama use case Menggunakan Daftar Belanja 

Hubungan 

Ketergantungan 

User sudah masuk ke dalam aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi 

Tujuan yang dicapai User dapat mencatat daftar belanja 

Prekondisi User berada pada layar Daftar Belanja 

Kondisi sukses akhir Daftar belanja bisa tercatat 

Kondisi gagal akhir User tidak bisa melakukan pencatatan belanja 

Aktor utama User 

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) 

User memilih menu Belanja dari Option Menu. 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  

1 User mengeluarkan pop up Option Menu dengan 

menekan tombol MENU pada device dan memilih 

menu Belanja 

  2 User berada pada layar Daftar Belanja  

  3 User memasukkan daftar Belanja 

  4 Daftar belanja tercatat 

     

   
Tambahan Langkah Percabangan 

   

    

 
Deskripsi 

Use case ini mendeskripsikan tahapan-tahapan yang akan dilalui 

user pada saat menggunakan Daftar Belanja (shopping list) 
 



121 
 

 

 
 

Gambar 3.10. Use-case Daftar Belanja 

 

Diagram use-case di atas menunjukkan proses yang 

bisa dilakukan user ketika berada pada menu Daftar 

Belanja dimana user dapat membuat daftar belanja, 

mengedit daftar belanja, atau menghapus daftar belanja. 

3.3.1.5. Use-Case Memilih Template 

Diagram use-case di atas menunjukkan alternatif 

proses yang bisa dilakukan user ketika berada pada state 

Menggunakan Template. 
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Gambar 3.11. Use-case Menggunakan Template 

 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang 

deskripsi level tinggi dari use-case Menggunakan Template 

pada aplikasi Personal Finance Calculator Mobile.  

 

Tabel 3.10. Use Case Description Melihat Template 

Nama use case Melihat Template 

Hubungan 

Ketergantungan 

User sudah masuk ke dalam aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi 

Tujuan yang dicapai 

User dapat melihat isi template serta menggunakan template 

yang dipilih 

Prekondisi User berada pada layar Daftar Template 

Kondisi sukses akhir Kategori baru ditambahkan sesuai Template yang dipilih 

Kondisi gagal akhir Kategori baru tidak dapat ditambahkan 

Aktor utama User 

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) 

User memilih menu Template dari Option Menu. 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  

1 User mengeluarkan pop up Option Menu 

dengan menekan tombol MENU pada 

device dan memilih Template 
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Nama use case Melihat Template 

  2 

User berada pada layar Daftar Template 

yang menampilkan template yang tersedia 

  3 User memilih salah satu template 

  4 

Keluar dialog yang menentukan pilihan 

user: Memakai Template, Melihat 

Template, atau Batal 

   6 User memilih Memakai Template 

 
7 Isi template tercopy, kategori bertambah 

Tambahan Langkah Percabangan 

   

      

Deskripsi 
Use case ini mendeskripsikan tahapan-tahapan yang akan 

dilalui user pada saat menggunakan menu Template 
 

 

3.3.1.6. Use-Case Mengatur Anggaran Pengeluaran 

Diagram use-case di bawah ini menunjukkan proses 

yang bisa dilakukan user ketika berada pada state 

Menentukan Anggaran. 

 

  

  
 

Gambar 3.12. Use-case Menentukan Anggaran Pengeluaran 

 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang 

deskripsi level tinggi dari use-case Menentukan Batas 
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Anggaran Pengeluaran pada aplikasi Personal Finance 

Calculator Mobile.  

 

Tabel 3.11. Use Case Description Menentukan Batas Anggaran Pengeluaran 

Nama use case Menentukan Batas Anggaran Pengeluaran 

Hubungan 

Ketergantungan - 

Tujuan yang dicapai User dapat menentukan anggaran untuk tiap-tiap kategori 

Prekondisi User berada pada layar Pengaturan Anggaran 

Kondisi sukses akhir Anggaran baru bisa ditetapkan 

Kondisi gagal akhir User tidak bisa menentukan anggaran 

Aktor utama User 

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) 

User memilih menu Anggaran dari Option Menu. 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 

User mengeluarkan pop up Option Menu 

dengan menekan tombol MENU pada device 

dan memilih Anggaran 

  2 

User berada pada layar Anggaran yang 

menampilkan anggaran untuk tiap-tiap 

kategori beserta actual expense dan saldo 

anggaran. 

  3 User memilih salah satu kategori 

  4 User dibawa ke layar Pengaturan Anggaran 

   6 User mengatur besarnya anggaran baru 

   
Tambahan Langkah Percabangan 

   

    

 
Deskripsi 

Use case ini mendeskripsikan tahapan-tahapan yang akan 

dilalui user pada saat menentukan Anggaran Pengeluaran 
 

3.3.1.7. Use-Case Melihat Statistik Pemasukan/Pengeluaran 

Diagram use-case di atas menunjukkan proses yang 

bisa dilakukan user ketika berada pada state Melihat Statistik. 
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Gambar 3.13. Use-case Melihat Statistik 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang 

deskripsi level tinggi dari use-case Melihat Laporan Statistik 

pada aplikasi Personal Finance Calculator Mobile.  

 

Tabel  1.Use Case Description Melihat Laporan Statistik 

 

Nama use case Melihat Laporan Statistik 

Hubungan 

Ketergantungan - 

Tujuan yang dicapai 

User dapat melihat laporan pemasukan/pengeluaran dalam 

bentuk diagram statistik (pie chart) 

Prekondisi User berada pada layar Statistik 

Kondisi sukses akhir Diagram pie sukses dimunculkan 

Kondisi gagal akhir Diagram pie tidak bisa dimunculkan 

Aktor utama User 

Aktor kedua Sistem 

Nama use case Melihat Laporan Statistik 

Pemicu (trigger) User memilih menu Statistik dari Option Menu. 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 

User mengeluarkan pop up Option Menu 

dengan menekan tombol MENU pada device 

dan memilih Statistik 

  2 

User berada pada layar Statistik yang 

menampilkan pilihan statistik. 

  3 

User memilih jenis laporan statistik: 

Pemasukan/Pengeluaran 

  4 User memilih bulan dan tahun 

   6 Pie chart muncul 
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3.3.2. Logical View 

Bagian ini berisi deskripsi abstrak yang menyusun sebuah 

sistem yang didalamnya menerangkan bagaimana sistem bekerja 

dan berinteraksi satu sama lain. Logical view tersebut dijelaskan 

melalui class  dan sequence diagram. 

3.3.2.1. Class Diagram 

Class diagram dipakai untuk menjelaskan tipe 

objek yang berbeda yang dimiliki dari suatu sistem. Pada 

class diagram ini akan menunjukkan kelas-kelas apa saja 

yang terlibat dalam aplikasi dan hubungan antar kelas.  

3.3.2.1.1. Class Diagram Login dan Pengaturan 

 Passcode 

Class diagram di bawah ini 

menunjukkan hubungan antar kelas pada modul 

Login dan modul Pengaturan Passcode. 
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Gambar 3. 14. Class Diagram Menu Login 
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Gambar 3. 15. Class diagram untuk pengaturan passcode 
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3.3.2.1.2. Class Diagram Modul Pencatatan (Pemasukan 

dan Pengeluaran) dan Laporan 

Class diagram di bawah ini menunjukkan 

hubungan antar kelas pada modul Pencatatan 

(pemasukan dan pengeluaran) beserta 

hubungannya dengan modul Laporan. 
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Gambar 3.16. Class diagram untuk menu pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran. 
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3.3.2.1.3. Class Diagram Modul Daftar Belanja (Shopping 

List) 

Class diagram di bawah ini menunjukkan 

hubungan antar kelas pada modul Daftar Belanja. 

 

 
 

Gambar 3.17. Class diagram untuk menu pencatatan belanja. 
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3.3.2.1.4. Class Diagram Modul Anggaran Pengeluaran 

Class diagram di bawah ini menunjukkan 

hubungan antar kelas pada modul Anggaran. 

 

 

Gambar 3.18. Class diagram menu Anggaran 

 

3.3.2.1.5. Class Diagram Modul Statistik 

Class diagram di bawah ini menunjukkan 

hubungan antar kelas pada modul Statistik. 
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Gambar 3.19. Class diagram pada modul statistik 

 

3.3.2.2. Sequence Diagram 

Sequence diagram akan menunjukan urutan proses 

yang terjadi dalam suatu sistem. Diagram ini juga 

menggambarkan interaksi antar bagian-bagian yang 

membentuk sistem yang mana pada diagram ini dapat 

menunjukkan interaksi apa yang akan muncul ketika suatu 

use-case dijalankan. 
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3.3.2.2.1. Sequence Diagram Menu Login 

 

 

Gambar 3.20. Sequence diagram menu login. 

 

Gambar di atas menunjukkan urut-urutan proses yang terjadi 

pada saat user login ke dalam aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi. 

3.3.2.2.2. Sequence Diagram Menu Pencatatan Pemasukan 
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Gambar 3.21. Sequence diagram untuk menu pencatatan Pemasukan 

Gambar di atas menunjukkan urut-urutan proses yang 

terjadi pada saat user melakukan pencatatan pemasukan pada 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. 

3.3.2.2.3. Sequence Diagram Menu Pencatatan 

Pengeluaran 
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Gambar 3.22. Sequence diagram untuk menu pencatatan Pengeluaran. 

 

Gambar di atas menunjukkan urut-urutan proses yang 

terjadi pada saat user melakukan pencatatan pengeluaran pada 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. 

 

 

 

 

 

 



137 
 

3.3.2.2.4. Sequence Diagram Menu Pencatatan Daftar 

Belanja 

 

 

Gambar 3.23. Sequence diagram untuk menu pencatatan Daftar  

         Belanja 

Gambar di atas menunjukkan urut-urutan proses yang 

terjadi pada saat user melakukan pencatatan belanja pada 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi modul Daftar Belanja. 

3.3.2.2.5. Sequence Diagram Menu Pemilihan Template 
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Gambar 3.24. Sequence diagram untuk menu pemilihan template 

Gambar di atas menunjukkan urut-urutan proses yang 

terjadi pada saat user melakukan pemilihan template pada 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi modul Template. 

 

3.3.2.2.6. Sequence Diagram Menu Pengaturan Anggaran 

 

 

Gambar 3. 25. Sequence diagram untuk menu pengaturan anggaran 

Gambar di atas menunjukkan urut-urutan proses yang 

terjadi pada saat user melakukan pengaturan anggaran pada 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi modul Anggaran. 
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3.3.2.2.7. Sequence Diagram Menu Statistik 

 

 

Gambar 3.26. Sequence diagram untuk menu statistik 

Gambar di atas menunjukkan urut-urutan proses 

yang terjadi pada saat user melihat statistik pada aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi modul Statistik. 

3.3.3. Process View 

Jika sebelumnya pada bagian use case hanya menunjukkan 

apa yang seharusnya dikerjakan oleh sistem maka digunakan 

activity diagram untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kerja 

dari sistem. Activity diagram didesain untuk dapat menjelaskan 

spesifikasi yang lebih detail tentang bagaimana sistem dapat 

bekerja dengan benar sesuai tujuan akhir yang diharapkan. 
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3.3.3.2. Diagram Aktivitas Menu Login 

Diagram di bawah ini menunjukkan langkah-langkah 

dan percabangan yang dapat dilalui user ketika berada pada 

state  Login. 

 

Gambar 3.27. Diagram Aktivitas Menu Login 
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3.3.3.3. Diagram Aktivitas Menu Pencatatan Pemasukan 

Diagram di bawah ini menunjukkan langkah-langkah 

dan percabangan yang dapat dilalui user ketika melakukan 

pencatatan Pemasukan. 

 

 

Gambar 3.28. Diagram aktivitas pencatatan Pemasukan 
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3.3.3.4. Diagram Aktivitas Menu Pencatatan Pengeluaran 

Diagram di bawah ini menunjukkan langkah-langkah 

dan percabangan yang dapat dilalui user ketika melakukan 

pencatatan Pengeluaran. 

 

 

Gambar 3.29. Diagram aktivitas pencatatan Pengeluaran 
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3.3.3.5. Diagram Aktivitas Menu Pencatatan Daftar Belanja 

Diagram di bawah ini menunjukkan langkah-langkah 

dan percabangan yang dapat dilalui user ketika melakukan 

pencatatan daftar belanja. 

 

 

 

Gambar 3.30. Diagram aktivitas pencatatan Daftar Belanja 
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3.3.3.6. Diagram Aktivitas Menu Pemilihan Template 

Diagram di bawah ini menunjukkan langkah-langkah 

dan percabangan yang dapat dilalui user ketika melakukan 

pemilihan template. 

 

 
 

Gambar 3.31. Diagram aktivitas pemilihan Template 
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3.3.3.7. Diagram Aktivitas Menu Pengaturan Anggaran 

Pengeluaran 

Diagram di bawah ini menunjukkan langkah-langkah 

dan percabangan yang dapat dilalui user ketika melakukan 

pengaturan anggaran. 

 

 

Gambar 3.32. Diagram aktivitas pengaturan Anggaran 
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3.3.3.8. Diagram Aktivitas Menu Statistik 

Diagram di bawah ini menunjukkan langkah-langkah 

dan percabangan yang dapat dilalui user ketika melihat 

statistik. 

 

 

 

Gambar 3.33. Diagram aktivitas menu statistik 

 

 

3.3.4. Development View 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang 

pengorganisasian package pada saat pengembangan aplikasi. 



147 
 

Pengorganisasian package ini penting karena semakin tinggi 

kompleksitas sebuah aplikasi yang dibuat akan menghasilkan 

banyak kelas juga. Dengan mengorganisasikan setiap kelas sesuai 

fungsinya ke dalam package masing-masing akan memudahkan 

programmer untuk mengembangkan aplikasi tersebut. 

Pada aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi  ini 

pembagian package sebagai berikut:  

 

Gambar 3.34. Organisasi package pada aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi 

 

3.3.5.   Physical View 

Pada bagian ini akan dijelaskan tahapan-tahapan tentang 

implementasi aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi pada 

perangkat handphone. Tahap pertama adalah tahapan deployment 

java class, resources, dan xml file untuk menjadi satu android 

package yaitu file berekstensi .apk. 
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AndroidManifest.xml

aapt

tool

R.java

res/drawable*.png

res/layout/*.xml

res/values/strings.xml

javac

compiler

*.java

android.jar
bootclasspath

*.jar

external JARs
R.class *.class

dx tool

classes.dex

apkbuilder tool

PersonalFinanceCalculatorMobile.apk

 

Gambar 3.35. Deployment file java, resource, dan xml menjadi file .apk 
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Gambar 3.36. Instalasi file .apk ke dalam device 

 

3.3.5.1. Deployment Diagram 

Gambar di bawah ini menjelaskan proses 

deployment file .apk pada aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi pada perangkat. 
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Gambar 3.37.  Deployment diagram aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Gambar di bawah ini menunjukkan software stack dari aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi di mana pada gambar tersebut terletak pada 

application layer bersama dengan Native Apps dan Third Party Apps. 
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Application Layer

Application Framework

Native Libraries Android Runtime

Linux Kernel

Native Apps

(Contacts, Maps, 

Browser, etc)

Location-Based 

Services

Telephony

Graphics 

(OpenGL, SGL, 

FreeType)

SSL & Webkit

SQLite Surface 

Manager

Media

libc

Graphics

Dalvik Virtual 

Machine

Hardware Drivers

(USB, Display, 

Bluetooth, etc)

Third Party Apps

Personal Finance Calculator Mobile

Income

Expense Template

Budgeting

Reporting Statistik

Shopping List

Notification

Content 

Providers

P2P/IM

Window 

Manager

Notifications

Activity Manager

Views

Package 

Manager

Resource 

Manager

Android 

Libraries

Power 

Management

Process 

Management

Memory

Management

 

Gambar 3.38. Pencatatan Keuangan Pribadi software stack 

 

3.4. Desain 

Pada bagian akan dijelaskan mengenai desain dalam perancangan 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi yang meliputi desain database dan 

tampilan antar muka aplikasi (user interface). 
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3.4.1. Desain Database 

Desai database yang dibahas pada bagian ini mulai dari 

normalisasi, penyusunan ER-Diagram, dan struktur tabel. 

3.4.1.1. Normalisasi 

Sebelum menyusun entitas dan relasional pada 

database, terlebih dahulu perlu membuat sampel data yang 

dipakai untuk membuat normalisasi database. Normalisasi 

diperlukan untuk menghilangkan anomali
37

 data dengan 

cara mengurangi duplikasi data terhadap nilai-nilai key. 

Powell, G (2006, hal. 74) menyatakan bahwa secara umum 

normalisasi akan menghilangkan duplikasi dan 

meminimalkan redundansi data itu sendiri. Hasil dari proses 

normalisasi database adalah pengorganisasian yang lebih 

baik dari data dan membuat penyimpanan data menjadi 

lebih efektif. 

 

Gambar 3.39. Sample data yang dipakai pada aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

                                                           
37

 Anomali database adalah kondisi dimana relasi-relasi data antar tabel tidak sesuai kondisi yang 

diharapkan. Untuk menghilangkan anomali biasanya dilakukan normalisasi database. (Kroenke, 

David.M hal.130). 

code_id pascode
passcode

_status
date category subcategory amount budget type_id

shopping_list_s

tatus

1 2345 ON 5-Feb Project Logo 200000 100000 1 0

1 2345 ON 5-Feb Gaji Magang 150000 250000 1 0

1 2345 ON 6-Feb Gaji Les 300000 300000 1 0

1 1145 ON 7-Feb Bulanan Ortu 100000 450000 1 0

1 1145 OFF 7-Feb Kuliah Fotocopy 5000 8000 2 0

1 1145 OFF 8-Feb Transport Bensin 50000 60000 2 0

1 1145 OFF 9-Feb Makan Makan siang 7000 90000 2 0

1 1145 OFF 9-Feb Belanja Giant Senin Odol 1000 5000 3 1

1 1145 OFF 9-Feb Belanja Giant Senin Odol 1000 5000 2 0



153 
 

Pada tabel di atas menunjukkan contoh sampel data yang nantinya 

dimasukkan ke dalam tabel-tabel pada database. Dari pemetaan data di atas 

dapat diketahui bahwa tabel yang diperlukan untuk membuat aplikasi ini 

membutuhkan empat tabel yakni tabel M_USER, tabel M_CATEGORY, 

tabel T_FINANCE, dan tabel T_CATEGORY. 

Tabel M_USER (lihat Tabel 6.) sebagai master tabel yang 

menyimpan atribut user yang menggunakan aplikasi.  

 
Gambar 3.40. Tabel M_USERS 

Kemudian tabel M_CATEGORY (lihat Tabel 7.) sebagai master 

untuk menyimpan setiap kategori atau subkategori yang dipakai dalam 

transaksi pencatatan pemasukan, pengeluaran, maupun daftar belanja. 

 
Gambar 3.41. Tabel M_CATEGORIES 

  

M_USERS

user_id passcode passcode_status

1 1234 0

M_CATEGORIES

category_id category_name parent_id type_id is_template

1 Kuliah null 1 0

2 Fotocopy 1 2 0

3 SPP 1 2 0

4 Bulanan null 2 0

5 Bulanan null 1 0

6 Ortu bulanan 5 1 0

7 Make up 4 2 0

8 Transport null 2 0

9 Makan null null 0

10 Makan siang 8 2 0

11 Buku 1 2 0

12 Minyak null 3 0

13 Lt null 5 0
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  Selanjutnya diperlukan juga tabel yang bertindak sebagai tabel 

transaksi. Maka pada desain database ini terdapat Tabel T_FINANCE (Lihat 

Tabel 8) untuk menyimpan semua record yang berupa transaksi. Tabel 

T_FINANCE ini dipakai untuk mencatat transaksi per tangggal pencatatan. 

Gambar 3.42. Tabel T_FINANCE. 

Selanjutnya untuk menjembatani fitur statistik dan anggaran yang 

perlu menyimpan total transaksi untuk setiap kategori yang pernah dicatat 

pada tabel T_FINANCE maka diperlukan satu tabel transaksi lagi yang 

khusus mencatat kebutuhan tersebut yaitu tabel T_CATEGORY (Lihat 

Tabel 9). 

Gambar 3.43. Tabel T_CATEGORY 

 

3.4.1.2. ER-Diagram 

Setelah melakukan normalisasi database maka 

tahapan berikutnya adalah membuat relasi dari tiap-tiap 

entitas melalui ER Diagram seperti ditunjukkan gambar di 

bawah ini.  

T_FINANCE

transaction_id m_user_id m_category_id
sub_category_i

d
t_date t_month t_year qty measurement_id amount type_id

shopping

_status
notes

1 1 1 2 13 4 2010 null null 100000 1 null

2 1 4 7 14 4 2010 null null 400000 2 null

3 1 5 6 15 4 2010 null null 50000 1 null

T_CATEGORY

t_category_id m_category_id type_id t_month t_year amount budget

1 1 1 4 2010 100000 150000

2 4 2 4 2010 400000 250000

3 5 1 4 2010 50000 150000
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Relasi dari masing-masing entitas digambarkan pada 

diagram ER berikut. Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

menggunakan empat tabel yang mana terdiri dari dua tabel 

bertindak sebagai master tabel (M_USERS dan 

M_CATEGORIES) dan dua tabel bertindak sebagai tabel 

transaksi (T_FINANCE dan T_CATEGORIES). 

 

Gambar 3.44. ER Diagram aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 
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3.4.1.3. Struktur Tabel 

Struktur tabel dipakai untuk menjelasan struktur dari 

masing-masing tabel yang dipakai pada aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi ini. Perbedaan mencolok dari struktur tabel yang 

dibangun pada SQLite Version 3 adalah tidak dikenalnya panjang 

data (data size/length) karena secara default SQLite mengabaikan 

pemakaian panjang data tersebut
38

. Sehingga dalam deklarasi saat 

pembuatan tabel tidak pernah menuliskan  misalnya ―VARCHAR 

(200)‖ seperti kebanyakan SQL yang lain tetapi cukup nama kolom 

dan tipe datanya saja (contoh: ADDRESS TEXT).  

Tabel 3.12. Struktur Tabel M_USER 

Di bawah ini merupakan struktur dari master tabel M_USER. 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 code_id INTEGER 
PRIMARY KEY, NOT 

NULL 

Kolom untuk menyimpan key 

yang dipakai sebagai id unik 

untuk tabel M_USER 

2. passcode INTEGER NULL 
Kolom untuk menyimpan 

passcode user 

3. passcode_status INTEGER NULL 

Kolom untuk menyimpan status 

pascode: AKTIF (1) atau 

TIDAK(0) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Baca penjelasannya tentang panjang data tersebut pada link berikut 

http://www.sqlite.org/datatype3.html 
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Tabel 3.13. Struktur Tabel M_CATEGORY 

Di bawah ini merupakan struktur dari  master tabel M_CATEGORY 

No Nama 

Kolom 
Tipe Constraint Keterangan 

1 category_id INTEGER 
PRIMARY KEY, 

NOT NULL 

Kolom untuk menyimpan id unik dari 

tabel M_CATEGORY 

2. category_name TEXT NOT NULL 
Kolom untuk menyimpan nama 

kategori dan subkategori 

3. parent_id INTEGER NOT NULL 

Kolom untuk menyimpan id parent 

dari setiap kategori yang disimpan 

pada database. 

Nilai: 

0 =  menunjukkan kedudukan suatu 

kategori sebagai parent_id 

4. type_id INTEGER NOT NULL 

Kolom untuk menyimpan tipe id dari 

setiap kategori/subkategori yang 

dimasukkan. 

Nilai: 

1 = pemasukan (income) 

2 = pengeluaran (expense) 

5 = satuan, contoh (ml, lt, btl, dan 

lain-lain) 

6 = daftar belanja 

5. is_template INTEGER NULL 

Kolom untuk menyimpan status dari 

setiap kategori apakah termasuk 

template atau bukan. 

Nilai: 

0 = bukan template 

1 = template 
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Tabel 3.14. Struktur Tabel T_FINANCE 

Di bawah ini merupakan struktur dari tabel T_FINANCE. 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 transaction_id INTEGER 
PRIMARY KEY, 

NOT NULL 

Kolom untuk menyimpan id unik 

dari tabel t_finance 

2. m_user_id INTEGER NOT NULL 
Kolom untuk menyimpan id user, 

referensi dari tabel m_users 

3. m_category_id INTEGER NOT NULL 

Kolom untuk menyimpan kategori 

id, referensi dari tabel 

m_categories 

4. m_subcategory_id INTEGER NOT NULL 

Kolom untuk menyimpan 

subkategori id, referensi dari tabel 

m_categories 

5. t_date INTEGER NOT NULL Kolom untuk menyimpan tanggal 

6. t_month INTEGER NOT NULL Kolom untuk menyimpan bulan 

7. t_year INTEGER NOT NULL Kolom untuk menyimpan tahun 

8. amount INTEGER NOT NULL 
Kolom untuk menyimpan jumlah 

dari transaksi yang dimasukkan 

9. shopping_status INTEGER NULL 

Kolom untuk menyimpan status 

dari daftar belanja. 

Nilai: 

0 = daftar belanja belum dibeli 

1 = daftar belanja sudah dibeli 

10. type_id INTEGER NOT NULL 

Kolom untuk menyimpan id dari 

tipe-tipe transaksi. 

Nilai: 

1 = pemasukan (income) 

2 = pengeluaran (expense) 

5 = saldo 

6 = daftar belanja (shopping list) 

 

11. qty INTEGER NOT NULL 

Kolom untuk menyimpan jumlah 

kuantitas barang, dipakai pada 

transaksi pencatatan daftar belanja 

12. measurement_id INTEGER NULL 

Kolom untuk mencatat id dari 

satuan yang dipakai pada 

transaksi pencatatan daftar belanja 

13. notes TEXT NULL 

Kolom untuk mencatat catatan 

pada transaksi pencatatan daftar 

belanja 

 

3.4.2.   Mobile Information Architecture 

Mobile Information Architecture dipakai untuk menjelaskan 

context, technical constraints, dan display informasi yang 

ditampilkan pada layar perangkat mobile. Karena environment 
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mobile berbeda dengan aplikasi desktop atau web, maka 

penyusunan arsitektur informasi mobile menjadi hal yang penting. 

Bagaimana user mengalami pengalaman dalam menggunakan 

aplikasi ditentukan pada tahap ini. 

3.4.2.1. Mobile Site Maps Aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi 

Di bawah ini menunjukkan mobile site map dari 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. 
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Gambar 3.45. Mobile Site Maps aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

3.4.2.2. UI Flow Diagram (UI Storyboards) 

Merupakan representasi grafis yang 

menggambarkan hubungan antar user interface yang 
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terlibat dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan 

deskripsi tingkat tinggi dari interface sebuat sistem. 

Melalui diagram ini dapat digambarkan bagaimana suatu 

sistem diharapkan bekerja. 

 

Gambar 3.3. UI Flow Diagram Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

 

 

 

 

 

 



162 
 

3.4.2.3. Wireframe 

Bagian ini menjelaskan tentang information design 

yang berisi informasi layout dan pengorganisasian konten 

yang menjelaskan dengan detil bagaimana user akan 

berinteraksi dengan aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. 

Wireframe berfungsi untuk memisahkan desain visual 

dengan layout itu sendiri. 

3.4.2.3.1. Wireframe Modul Balance Saldo  

 

Gambar 3.46. Wireframe modul Balance Saldo 
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3.4.2.3.2. Wireframe Modul Login 

 

Gambar 3.47. Wireframe modul Login 
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3.4.2.3.3. Wireframe Modul Pencatatan 

 

Gambar 3.48. Wireframe modul Pencatatan 
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3.4.2.3.4. Wireframe Modul Daftar Belanja 

 

Gambar 3.49. Wireframe modul Daftar Belanja 

 

3.4.2.3.5. Wireframe Modul Pemilihan Template 

 

Gambar 3.50. Wireframe modul pemilihan template 
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3.4.2.3.6. Wireframe Modul Pengaturan Anggaran 

 

Gambar 3.51. Wireframe modul pengaturan anggaran 

3.4.2.3.7. Wireframe Modul Statistik 

 

 

Gambar 3.52. Wireframe modul statistik 
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3.4.3. Desain Antar Muka (User Interface) 

Pada bagian ini akan menjelaskan alur antar muka dari 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi untuk setiap modul yang 

ada. 

3.4.3.1. Application Launcher 

Application launcher icon adalah representasi 

grafis dari aplikasi pada menu Home perangkat dan 

jendela launcher. 

Di bawah ini merupakan application launcher 

icon dari aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. 

 

Gambar 3.53. Application launcher icon Pencatatan Keuangan 

Pribadi 

 

3.4.3.2. Modul Login 

Di bawah ini adalah desain antar muka untuk 

modul login. Gambar kiri menunjukkan keadaan pada saat 

user memasukkan passcode untuk login. Jika passcode 

yang dimasukkan salah maka akan muncul pesan 

notifikasi. 
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Gambar 3.54. User Interface modul login. 

 

3.4.3.3. Modul Pencatatan 

 

Gambar 3.55. User Interface Modul Pencatatan 
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3.4.3.4. Modul Laporan 

 

Gambar 3.56. User Interface Modul Laporan 

 

 

3.4.3.5. Modul Daftar Belanja 
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Gambar 3.57. User Interface Modul Daftar Belanja 

 

3.4.3.6. Modul Pemilihan Template 

 

 

Gambar 3.58. User Interface Modul Pemilihan Template 
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3.4.3.7. Modul Pengaturan Anggaran 

 

 

Gambar 3.4. User Interface Modul Pengaturan Anggaran 

3.4.3.8. Modul Statistik 

 

Gambar 3.59. User Interface Modul Statistik 

 

3.4.4. Desain Testing 

Sub bab ini berisi tentang desain testing yang dipakai 

sebagai instrumen pada kegiatan testing aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi. Metode testing yang dipakai adalah scenario 

testing di mana skenario testing berasal dari use-case. Testing akan 
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dilakukan untuk semua modul yang ada pada aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi. Di bawah ini adalah perancangan testing pada 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. 

3.4.4.1. Modul Pencatatan  

Sub bab ini berisi kerangka testing pada modul 

Pencatatan.  

3.4.4.1.1. Menambah Pencatatan Pemasukan 

Tabel 3.15. Skenario testing menambah pencatatan pemasukan 

Name TS01: Menambah Pencatatan Pemasukan 

Ringkasan 

Menambahkan data pencatatan pemasukan ke dalam aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 
Expected Result 

Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 User mengklik tombol 

Tambah, tombol (+), 

atau menekan field 

Pemasukan 

User berada pada layar 

Pemasukan 

2 User memilih pilihan 

Pemasukan pada 

dialog yang muncul 

Sistem mengeluarkan pop up 

dialog yang menanyakan 

pilihan pencatatan kepada 

user 

3 User berada pada 

form Pencatatan 

Pemasukan 

Setelah menentukan pilihan 

padalangkah 2, user dibawa 

pada form Pencatatan 

Pemasukan untuk 

mulai melakukan pencatatan 

4 User mengisi field 

Kategori 

User bisa memilih kategori 

yang telah dibuat sebelumnya 

atau membuat kategori baru. 

5 User mengisi field 

Subkategori 

User bisa memilih 

subkategori yang telah dibuat 

sebelumnya atau membuat 

subkategori baru. 

6 User mengisi field 

Jumlah 

Field jumlah hanya dapat 

diisi dengan inputan berupa 

angka sepangjang 10 digit. 
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7 User mengklik 

tombol Simpan 

Sistem memvalidasi inputan 

user dan mengeluarkan pop 

up notifikasi apabila salah 

satu dari 3 field ada yang 

kosong atau salah inputan 

data. 

8 User mengklik 

tombol Batal 

Sistem akan mengembalikan 

state layar pada Balance 

Saldo. 

      

Tambahan Langkah Percabangan   

7.1 

Jika semua field 

sudah terisi, user bisa 

memilih untuk 

melanjutkan mencatat 

atau keluar aplikasi 

Layar yang ditunjukkan ke 

user sesuai pilihan. Bila user 

memilih untuk melanjutkan 

mencatat, maka layar yang 

ditunjukkan layar Pencatatan. 

Jika tidak kembali ke layar 

Balance Saldo. 

  7..2 Sistem menolak 

menyimpan 

apabiladata yang 

diinputkan belum 

lengkap atau salah 

inputan 

Keluar pesan notifikasi 

bahwa input salah. 

8 Kembali ke layar 

Saldo Screen 
Layar akan kembali ke layar 

Balance Saldo. 

 

 

3.4.4.1.2. Menambah Pencatatan Pengeluaran 

Tabel 3.16. Skenario testing menambah pencatatan pengeluaran 

Name TS02: Menambah Pencatatan Pengeluaran 

Ringkasan 

Menambahkan data pencatatan pengeluaran ke dalam aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 
Expected Result 

Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 User mengklik 

tombol Tambah, 

tombol (+), atau 

menekan field 

Pengeluaran 

User berada pada layar 

Pengeluaran 
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  2 User memilih pilihan 

Pengeluaran pada 

dialog yang muncul 

Sistem mengeluarkan pop up 

dialog yang menanyakan 

pilihan pencatatan kepada 

user 

3 User berada pada 

form Pencatatan 

Pengeluaran 

Setelah menentukan pilihan 

padalangkah 2, user dibawa 

pada form Pencatatan 

Pengeluaran untuk 

mulai melakukan  

      pencatatan 

4 User mengisi field 

Kategori 

User bisa memilih kategori 

yang telah dibuat sebelumnya 

atau membuat kategori baru. 

5 User mengisi field 

Subkategori 

User bisa memilih 

subkategori yang telah dibuat 

sebelumnya atau membuat 

subkategori baru. 

6 User mengisi field 

Jumlah 

Field jumlah hanya dapat 

diisi dengan inputan berupa 

angka sepanjang 10 digit. 

7 User mengklik 

tombol Simpan 

Sistem memvalidasi inputan 

user dan mengeluarkan pop 

up notifikasi apabila salah 

satu dari 3 field ada yang 

kosong atau salah inputan 

data. 

8 User mengklik 

tombol Batal 

Sistem akan mengembalikan 

state layar pada Balance 

Saldo. 
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3.4.4.1.3. Mengganti Tanggal Pencatatan 

Tabel 3.17. Skenario testing mengganti tanggal pencatatan 

 

 

3.4.4.2. Modul Laporan 

Sub bab ini berisi kerangka testing pada modul 

Laporan. 

3.4.4.2.1. Melihat Laporan Pemasukan/Pengeluaran 

Tabel 3.18. Skenario testing melihat laporan pemasukan/pengeluaran 

Name TS04: Melihat Laporan Pemasukan/Pengeluaran 

Ringkasan Melihat laporan pemasukan/pengeluaran yang sudah dibuat sebelumnya 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 
Expected Result 

Alur Utama Langkah Aktivitas 
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1 

Dari layar Balance Saldo, 

user menekan tombol 

MENU pada keypad 

untuk mengeluarkan 

Option Menu 

Option Menu bisa dimunculkan. 

2 

User memilih menu 

Laporan dari Option 

Menu. 

Setelah menu Laporan dipilih, akan 

muncul pop up dialog yang berisi 

opsi laporan yang akan ditampilkan. 

3 

User memilih salah satu 

pilihan dari opsi: 

Laporan Pemasukan atau 

Laporan Pengeluaran. 

Tampilan layar sesuai dengan 

pilihan user pada saat dialog 

muncul. 

      

4 

Setelah memilih laporan 

yang ingin  ditampilkan, 

user memilih bulan yang 

akan dilihat 

pencatatannya. 

Sistem menampilkan semua bulan 

yang terjadi pencatatan. 

      

5 

Setelah memilih bulan, 

user selanjutnya memilih 

hari di mana pencatatan 

terjadi. 

Sistem menampilkan semua hari 

yang terjadi pencatatan. 

6 

Setelah user memilih 

hari, sistem menampilkan 

layar Laporan Detil 

(pemasukan/pengeluaran) 

berdasarkan, tahun, 

bulan, dan hari yang 

dipilih user. 

Laporan yang dikeluarkan sesuai 

dengan tahun, bulan, dan hari yang 

dipilih. 

      

Tambahan 

Langkah Percabangan   

4.1 
User menekan tombol 

Kembali 

Layar yang ditampilkan ke user 

adalah layar Balance Saldo. 

4.2 
User mengganti tahun 

melalui Spinner. 

Sistem memunculkan dialog yang 

berisi semua tahun yang terjadi 

pencatatan. 
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4.3 
User menekan tombol 

Tambah. 

Muncul dialog yang menanyakan 

opsi pilihan pencatatan 

(Pemasukan/Pengeluaran/Batal) 

5.1 
User menekan tombol 

kembali 

Sistem kembali ke layar Daftar 

Laporan Bulanan. 

5.2 
User menekan tombol 

Tambah. 

Muncul dialog yang menanyakan 

opsi pilihan pencatatan 

(Pemasukan/Pengeluaran/Batal) 

6.1 
User menekan tombol 

kembali 

Sistem kembali ke layar Daftar 

Laporan Harian. 

6.2 
User menekan tombol 

Tambah. 

Muncul dialog yang menanyakan 

opsi pilihan pencatatan 

(Pemasukan/Pengeluaran/Batal) 

 

 

3.4.4.2.2. Melihat Ringkasan Laporan 

Tabel 3.19. Skenario testing melihat ringkasan laporan 

Name TS05: Melihat Ringkasan Laporan 

Ringkasan Melihat ringkasan laporan  

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur 

Utama 

Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Balance 

Saldo, user menekan 

tombol MENU pada 

keypad untuk 

mengeluarkan Option 

Menu 

Option Menu bisa dimunculkan. 

2 User memilih menu 

Laporan dari Option 

Menu. 

Setelah menu Laporan dipilih, akan 

muncul pop up dialog yang berisi opsi 

laporan yang akan ditampilkan. 
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3 User memilih opsi 

terakhir yaitu 

Ringkasan Laporan. 

Layar yang ditampilkan ke user adalah 

layar Ringkasan Laporan. 

      

4 User kemudia memilih 

bulan yang akan dilihat 

pencatatannya. 

Sistem menampilkan semua bulan 

yang terjadi pencatatan. 

      

5 Setelah memilih bulan, 

user selanjutnya 

memilih hari di mana 

pencatatan terjadi. 

Sistem menampilkan semua hari yang 

terjadi pencatatan. 

6 Setelah user memilih 

hari, sistem 

menampilkan ringkasan 

laporan 

pemasukan/pengeluaran 

berdasarkan, tahun, 

bulan, dan hari yang 

dipilih user. 

Laporan yang dikeluarkan sesuai 

dengan tahun, bulan, dan hari yang 

dipilih. 

      

Tambahan Langkah Percabangan   

4.1 User menekan tombol 

Kembali 

Layar yang ditampilkan ke user adalah 

layar Balance Saldo. 

4.2 User mengganti tahun 

melalui Spinner. 

Sistem memunculkan dialog yang 

berisi semua tahun yang terjadi 

pencatatan. 

4.3 User menekan tombol 

Tambah. 

Muncul dialog yang menanyakan opsi 

pilihan pencatatan 

(Pemasukan/Pengeluaran/Batal) 

5.1 User menekan tombol 

kembali 

Sistem kembali ke layar Daftar 

Laporan Bulanan. 
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5.2 User menekan tombol 

Tambah. 

Muncul dialog yang menanyakan opsi 

pilihan pencatatan 

(Pemasukan/Pengeluaran/Batal) 

6.1 User menekan tombol 

kembali 

Sistem kembali ke layar Daftar 

Laporan Harian. 

6.2 User menekan tombol 

Tambah. 

Muncul dialog yang menanyakan opsi 

pilihan pencatatan 

(Pemasukan/Pengeluaran/Batal) 

 

 

 

3.4.4.2.3. Mengedit Record Pencatatan 

Tabel 3.20. Skenario testing mengedit record pencatatan 

Name TS06: Mengedit Record  

Ringkasan Mengedit record pencatatan 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 Pada saat user berada 

pada layar Laporan Detil 

(Pemasukan/Pengeluaran), 

user membuka 

Expandable List dan 

memilih salah satu record 

dari subkategori, sistem 

akan memunculkan dialog 

menu yang berisi pilihan: 

Edit Pencatatan, Hapus 

Pencatatan, dan Batal. 

Untuk mengedit user 

memilih Edit Pencatatan. 

Sistem dapat 

mengeluarkan pop up 

dialog. User dapat 

memilih  opsi Edit 

Pencatatan. 

  
Tambahan 

2 Muncul pop up dialog 

Edit Pencatatan beserta 

keterangan record yang 

telah dipilih sebelumnya 

untuk diedit. 

User dapat mengganti 

subkategori dan jumlah 

(Rp) pencatatan. 

3 User menekan tombol 

Simpan Perubahan untuk 

menyimpan perubahan 

data. 

Jika pencatatan berhasil 

akan muncul pop up 

dialog Pencatatan 

Berhasil. 
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4 User menekan tombol 

Keluar dan kembali ke 

layar Laporan Detil. 

Record pada Laporan 

Detil terupdate. 

   

 Percabangan   

3.1 User menekan tombol 

Batal. 
User kembali pada layar 

Laporan Detil, record 

tidak terupdate. 

 

3.4.4.2.4. Menghapus Record Pencatatan 

 

Tabel 3.21. Skenario testing menghapus record pencatatan 

Name TS07: Menghapus Record  

Ringkasan Mengapus record pencatatan 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step Expected 

Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 Pada saat user berada 

pada layar  

Sistem dapat 

mengeluarkan 

pop  

    Laporan Detil 

(Pemasukan/Pengeluaran), 

user memilih salah satu 

record dari subkategori, 

sistem akan memunculkan 

dialog menu yang berisi 

pilihan: Edit Pencatatan, 

Hapus Pencatatan, dan 

Batal. Untuk mengedit 

user memilih Edit 

Pencatatan. 

up dialog. User 

dapat memilih  

opsi Hapus 

Pencatatan. 

2 Muncul pop up dialog 

Hapus Pencatatan beserta 

keterangan record yang 

telah dipilih sebelumnya 

untuk diedit. 

User dapat 

menghapus 

record. 
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3.4.4.3. Modul Template 

Sub bab ini berisi kerangka testing pada modul 

Template.  

3.4.4.3.1. Melihat Isi Template 

Tabel 3.22. Skenario testing melihat isi template 

Name TS08: Melihat Isi Template 

Ringkasan Melihat Isi Template 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Balance 

Saldo, user 

menekan tombol 

MENU pada 

keypad untuk 

mengeluarkan 

Option Menu 

Option Menu bisa 

dimunculkan. 

2 User memilih 

menu Template 

dari Option Menu. 

Setelah menu Template 

dipilih user akan 

dibawa pada layar 

Template Menu. 

3 

  
User memilih 

salah satu template 

yang tersedia. 

  

Muncul pop up dialog 

yang berisi opsi Pakai 

Template dan Lihat 

Kategori Template. 

Untuk melihat isi 

template user memilih 

Lihat Kategori 

Template. 

  

Tambahan Langkah Percabangan   

3.1 User memilih 

tombol Batal. User kembali ke layar 

Template Menu. 

 

 



182 
 

3.4.4.3.2. Memakai Template 

Tabel 3.23. Skenario testing memakai template 

Name TS09: Memakai Template 

Ringkasan Memakai Template 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

  1 Dari layar Balance 

Saldo, user menekan 

tombol MENU pada 

keypad untuk 

mengeluarkan Option 

Menu 

Option Menu bisa 

dimunculkan. 

2 User memilih menu 

Template dari Option 

Menu. 

Setelah menu Template 

dipilih user akan 

dibawa pada layar 

Template Menu. 

3 User memilih salah 

satu template yang 

tersedia. 

Muncul pop up dialog 

yang berisi opsi Pakai 

Template dan Lihat 

Kategori Template. 

Untuk memakai 

template user memilih 

Pakai Template. 

      

  Langkah Percabangan   

3.1 User memilih tombol 

Batal. 
User kembali ke layar 

Template Menu. 

      

 

3.4.4.4. Modul Kategori 

Sub bab ini berisi kerangka testing pada modul 

Kategori.  

3.4.4.4.1. Melihat Daftar Kategori  

Tabel 3.24. Skenario testing melihat daftar kategori 

Name TS10: Melihat Daftar Kategori 

Ringkasan Melihat daftar kategori yang pernah dibuat oleh user 
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Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur 

Utama 
Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Balance Saldo, 

user menekan tombol 

MENU pada keypad untuk 

mengeluarkan Option 

Menu 

Option Menu bisa 

dimunculkan. 

2 User memilih menu 

Kategori dari Option 

Menu. 

Setelah menu Kategori dipilih 

user akan dibawa pada layar 

Kategori Menu. 

3 Pada layar Kategori Menu 

terdapat dua list yaitu 

Kategori Pemasukan dan 

Kategori Pengeluaran. 

Untuk melihat kategori, 

user memilih salah satu 

dari dua pilihan tersebut. 

User memilih salah satu 

pilihan (Kategori 

Pemasukan/Kategori 

Pengeluaran) dan sistem akan 

menunjukkan daftar kategori 

sesuai pilihan yang dipilih 

user. 

      

Tambahan Langkah Percabangan   

    

 

 

3.4.4.4.2. Menambah Kategori 

Tabel 3.25. Skenario testing menambah kategori 

Name TS11: Menambah Kategori     

Ringkasan Menambah kan kategori baru      

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi   

Step       
Expected Result Alur 

Utama 

  

Langkah Aktivitas 

    1 Dari Menu Daftar 

Kategori user  

User akan 

dibawa ke 

layar Tambah  
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    2 User mengisi field 

Nama Kategori 

dengan kategori baru 

yang akan 

ditambahkan dan  

menekan tombol 

Tambah. 

User bisa 

menambahkan 

kategori baru 

dan dibawa ke 

layar Daftar 

Kategori. 

  

            

            

Tambahan   Langkah Percabangan     

    2.1 User tidak mengisi 

field Nama Kategori 

dan menekan tombol 

Tambah. 

Sistem mengeluarkan 

pop up dialog yang 

berisi notifikasi bahwa 

inputan user salah. 

    2.2 User menekan 

tombol Kembali 

User dapat kembali ke 

layar Menu Kategori. 

    2.3 User menekan 

tombol Info 

Sistem mengeluarkan 

pop up dialog yang 

berisi semua daftar 

kategori yang pernah 

dibuat. 

 

3.4.4.4.3. Mengedit Kategori 

Tabel 3.26. Skenario testing mengedit kategori 

Name TS12: Mengedit Kategori 

Ringkasan Mengedit kategori yang pernah dibuat 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

  1 Dari Menu Daftar Kategori 

user menekan tombol 

MENU pada keypad untuk 

mengeluarkan Option Menu. 

Selanjutnya user memilih 

menu Edit. 

Sistem mengeluarkan pop 

up dialog yang berisi 

daftar semua kategori yang 

pernah dibuat. 

2 User  memilih salah satu 

record yang ingin diedit dari 

daftar tersebut dan menekan 

tombol Edit. 

User akan dibawa pada 

layar Edit Kategori. 

Kategori yang akan diedit 

dimunculkan pada field 

Edit Kategori. 

User dapat mengedit nama 

Kategori tersebut. 
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Muncul pop up notifikasi 

apabila edit nama kategori 

berhasil. 

      

      

Tambahan Langkah Percabangan 

2.1 User mengosongkan field 

Edit Kategori 

Sistem mengeluarkan 

pesan notifkasi bahwa 

inputan salah. 

        

        

 

3.4.4.4.4. Menambah Subkategori 

Tabel 3.27. Skenario testing menambah subkategori 

Name TS13: Menghapus Subkategori 

Ringkasan 
Menghapus kategori yang pernah dibuat 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step Expected 

Result 
Alur 

Utama 

Langkah Aktivitas 

1 Dari Menu Daftar  User akan di 

bawa  

    Kategori user memilih salah satu kategori 

yang akan ditambahkan subkategorinya. 

ke layar Daftar 

Subkategori. 

2 User menekan tombol MENU pada 

keypad untuk mengeluarkan Option Menu. 

Untuk menambah subkategori baru user 

memilih Tambah Subkategori. 

User akan 

dibawa ke layar 

Tambah 

Subkategori.  

      

3 User memasukkan subkategori baru  pada 

field Tambah Subkategori kemudian 

menekan tombol Tambah. 

Subkategori 

baru bertambah 

dan 

dimunculkan 

dalam list. 

Tambahan 

Langkah Percabangan 

3.1 User mengosongkan field Tambah 

Subkategori. 

Sistem 

mengeluarkan 

pop up dialog 

yang berisi 

notifikasi bila 

inputan user 

salah. 
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3.2 User menekan tombol Kembali. User kembali ke 

layar Daftar 

Kategori. 

      

 

3.4.4.4.5. Mengedit Subkategori 

Tabel 3.28. Skenario testing mengedit subkategori 

Name TS14: Mengedit Subkategori 

Ringkasan Mengedit subkategori yang pernah dibuat sebelumnya 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step Expected Result 

Alur 

Utama 

Langkah Aktivitas 

  1 Dari Menu Daftar 

Subkategori user menekan 

tombol MENU pada keypad 

untuk mengeluarkan Option 

Menu. Selanjutnya user 

memilih menu Edit. 

Sistem mengeluarkan pop up 

dialog yang berisi daftar 

semua subkategori yang 

pernah dibuat. 

2 User  memilih salah satu 

record yang ingin diedit dari 

daftar tersebut dan menekan 

tombol Edit. 

  

  

User akan dibawa pada layar 

Edit Subkategori. 

Subkategori yang akan diedit 

dimunculkan pada field Edit 

Subkategori. 

User dapat mengedit nama 

Subkategori tersebut. 

Muncul pop up notifikasi 

apabila edit nama 

subkategori berhasil. 

  

  

Tambahan Langkah Percabangan  

2.1 User mengosongkan field 

Edit Subkategori 

  

  

Sistem mengeluarkan pesan 

notifkasi bahwa inputan 

salah. 
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3.4.4.4.6. Menghapus Subkategori 

Tabel 3.29. Skenario testing menghapus subkategori 

Name TS15: Menghapus Subkategori 

Ringkasan Menghapus kategori yang pernah dibuat 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result  Langkah Aktivitas 

1 

Dari Menu Daftar Kategori 

user memilih salah satu 

kategori yang akan 

ditambahkan subkategorinya. 

User akan di bawa ke layar 

Daftar Subkategori. 

2 

User memilih subkategori 

yang akan dihapus dan 

menekan selama kurang lebih 

2 detik untuk mengeluarkan 

Context Menu Hapus 

Subkateori. 

Di layar muncul Context 

Menu Hapus Subkategori.  

User menekan Context 

Menu tersebut dan 

subkategori yang dipilih 

terhapus. 

 

3.4.4.5. Modul Daftar Belanja 

Sub bab ini berisi kerangka testing pada modul 

Daftar Belanja.  

3.4.4.5.1. Memasukkan Pencatatan Belanja 

Tabel 3.30. Skenario testing memasukkan pencatatan belanja 

Name TS16: Memasukkan Pencatatan Belanja 

Ringkasan 

Memasukkan pencatatan belanja pada Modul Daftar 

Belanja 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 Dari menu Balance 

Saldo user menekan 

tombol MENU untuk 

mengeluarkan 

Option Menu 

kemudian memilih 

menu Daftar Belanja. 

Muncul pop up dialog 

yang meminta inputan 

berupa nama daftar 

belanja yang akan 

dibuat. 
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2 User memasukkan 

nama daftar  belanja 

dan menekan tombol 

OK. 

User akan berada 

pada layar Pencatatan 

Belanja. 

3 User mengisi field 

Nama Barang, 

Jumlah, dan Satuan 

kemudian menekan 

tombol Tambah. 

Record pencatatan 

belanja dapat 

ditambahkan dan 

muncul pada list 

daftar belanja. 

      

      

Tambahan Langkah Percabangan 

2.1 User menekan 

tombol Batal. 

User kembali pada 

layar Balance Saldo. 

3.1 User menekan 

tombol Kembali 

User kembali pada 

layar Balance Saldo. 

        

 

3.4.4.5.2. Membuat Daftar Belanja Baru 

Tabel 3.31. Skenario testing membuat daftar belanja baru 

Name TS17: Membuat Daftar Belanja Baru 

Ringkasan Membuat daftar belanja baru pada Modul Daftar Belanja 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur 

Utama 
Langkah Aktivitas 

1 Dari menu Balance Saldo 

user menekan tombol 

MENU untuk mengeluarkan 

Option Menu kemudian 

memilih menu Daftar 

Belanja. 

Muncul pop up 

dialog yang meminta 

inputan berupa nama 

daftar belanja yang 

akan dibuat. 

2 User memasukkan nama 

daftar  belanja dan menekan 

tombol OK. 

User akan berada 

pada layar 

Pencatatan Belanja. 

      

      

      

Tambahan Langkah Percabangan 

1.1 Dari layar Pencatatan 

Belanja, user  menekan 

tombol Tambah Daftar 

Belanja (pojok kanan atas). 

Muncul pop up 

dialog yang meminta 

inputan berupa nama 

daftar belanja yang 

akan dibuat. 
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2.1 User menekan tombol Batal.     

        

 

3.4.4.5.3. Mengedit Item Belanja 

Tabel 3.32. Skenario testing mengedit item belanja 

Name TS18: Mengedit Item Belanja 

Ringkasan Mengedit Item Belanja pada Modul Daftar Belanja 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur 

Utama 
Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Pencatatan 

Belanja, user 

menekan tombol 

MENU pada keypad 

untuk mengeluarkan 

Option Menu 

kemudian memilih 

Edit Item. 

Muncul pop up dialog yang 

berisi daftar belanja yang 

telah dimasukkan. 

2 User memilih salah 

satu record dari daftar 

belanja yang 

ditampilkan. 

Muncul pop up dialog Edit 

Daftar Belanja. 

3 User menekan tombol 

OK. 

User kembali ke layar 

Pencatatan Belanja dan 

record yang diedit 

terupdate. 

      

      

Tambahan Langkah Percabangan 

3.1 User menekan tombol 

Batal. 

User kembali ke layar 

Pencatatan Belanja tanpa 

ada perubahan data. 
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3.4.4.5.4. Menambah Satuan 

Tabel 3.33. Skenario testing menambah satuan 

Name TS19: Menambah Satuan 

Ringkasan Menambahkan satuan pada Modul Daftar Belanja 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur 

Utama 
Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Pencatatan 

Belanja, user menekan 

tombol MENU pada 

keypad untuk 

mengeluarkan Option 

Menu kemudian memilih 

Tambah Satuan. 

User akan dibawa pada 

layar Tambah Satuan. 

2 User membuat satuan 

baru dengan mengisi field 

Satuan dan menekan 

tombol Tambah. 

Satuan akan bertambah 

dan ditampilkan di 

daftar satuan. 

      

      

      

Tambahan Langkah Percabangan 

3.1 User menekan tombol 

Batal. 

User kembali ke layar 

Pencatatan Belanja. 

        

        

 

3.4.4.6. Modul Pengaturan Anggaran 

Sub bab ini berisi kerangka testing pada modul 

Pengaturan Anggaran.  

3.4.4.6.1. Melihat Daftar Anggaran 

Tabel 3.34. Skenario testing melihat daftar anggaran 
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3.4.4.6.2. Mengatur Batas Anggaran Per Kategori 

Tabel 3.35. Skenario testing mengatur batas anggaran per kategori 

Name TS21: Mengatur Batas Anggaran Per Kategori 

Ringkasan 

Mengatur batas anggaran untuk masing-masing kategori 

pengeluaran yang sudah terpakai pada pencatatan pada Modul 

Daftar Belanja 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Balance Saldo, 

user menekan tombol 

MENU pada keypad 

untuk mengeluarkan 

Option Menu kemudian 

memilih Anggaran 

Pengeluaran. 

User akan dibawa pada 

layar Anggaran 

Pengeluaran Bulanan. 

Name

Ringkasan

Users

Langkah Aktivitas

2 User  memilih bulan dan tahun 

dimana anggaran pengeluaran 

bulanan akan diedit.

3 Pada layar Anggaran 

Pengeluaran Detail user 

memilih salah satu kategori 

yang akan diatur batas 

anggarannya.

LangkahTambahan Percabangan

Sistem menampilkan 

semua bulan dimana 

telah terjadi pencatatan 

pengeluaran.

User dibawa ke layar 

Pengaturan Anggaran.

Melihat daftar anggaran untuk masing-masing kategori pengeluaran 

yang sudah terpakai pada pencatatan pada Modul Daftar Belanja

User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi

Step

Expected ResultAlur Utama

1 Dari layar Balance Saldo, 

user  menekan tombol MENU 

pada keypad untuk 

User akan dibawa pada 

layar Anggaran 

Pengeluaran Bulanan.

TS20: Melihat Daftar Anggaran
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2 User memilih bulan dan 

tahun dimana anggaran 

pengeluaran bulanan akan 

diedit. 

Sistem menampilkan 

semua bulan dimana telah 

terjadi pencatatan 

pengeluaran. 

3 Pada layar Anggaran 

Pengeluaran Detail user 

memilih salah satu 

kategori yang akan diatur 

batas anggarannya. 

User dibawa ke layar 

Pengaturan Anggaran. 

4 Pada layar Pengaturan 

Anggaran, user mengatur 

batas anggaran dengan 

mengisi skala terlebih 

dahulu, baru kemudian 

menggerakkan slide 

sesuai batas anggaran 

yang diinginkan. 

Posisi slider 

menyesuaikan dengan 

batas anggaran yang 

ditentukan sebelumnya. 

Angka slider dapat 

berubah sesuai skala yang 

telah diatur. 

      

Tambahan Langkah Percabangan 

4.1 User menekan tombol 

Batal. 

User kembali ke layar 

Pengaturan Anggaran. 

        

 

3.4.4.7. Modul Pengaturan Passcode 

Sub bab ini berisi kerangka testing pada modul 

Pengaturan Passcode.  

3.4.4.7.1. Membuat Passcode 

Tabel 3.36. Skenario testing membuat passcode 

Name TS22: Membuat Passcode 

Ringkasan 

Membuat passcode untuk user yang pertama kali akan 

menggunakan passcode 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Balance 

Saldo, user menekan 

tombol MENU pada 

keypad untuk 

User akan dibawa pada 

layar Pengaturan. 
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mengeluarkan Option 

Menu kemudian 

memilih Pengaturan. 

2 User menekan tombol 

Pengaturan Passcode. 

User akan dibawa ke 

layar Pengaturan 

Passcode. 

3 User memilih tombol 

Buat Passcode. 

User akan dibawa pada 

layar Buat Passcode. 

4 Sistem akan 

mengembalikan posisi 

layar pada menu 

Login. 

User masuk ke dalam 

aplikasi dengan 

memasukkan passcode. 

      

Tambahan Langkah Percabangan 

3.1 Jika passcode sudah 

pernah dibuat muncul 

pesan notifikasi. 

User akan mendapat 

pesan notifikasi bahwa 

passcode sudah pernah 

ada. 

        

 

3.4.4.7.2. Mengaktifkan Passcode 

Tabel 3.37. Skenario testing mengaktifkan passcode 

Name TS23: Mengaktifkan Passcode 

Ringkasan Kondisi di mana user akan mengaktifkan passcode 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Balance Saldo, 

user menekan tombol 

MENU pada keypad untuk 

mengeluarkan Option 

Menu kemudian memilih 

Pengaturan. 

User akan dibawa 

pada layar 

Pengaturan. 

2 User menekan tombol 

Pengaturan Passcode. 

User akan dibawa ke 

layar Pengaturan 

Passcode. 

3 User memilih tombol Buat 

Passcode. 

User akan dibawa 

pada layar Aktifkan 

Passcode. 

4 User menekan toggle 

button pada layar Aktifkan 

Passcode untuk 

mengaktifkan passcode. 

Toggle button 

ditekan dan berubah 

warna menjadi hijau, 

aktivasi passcode 

berhasil. 
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Tambahan Langkah Percabangan 

        

        

 

3.4.4.7.3. Menonaktifkan Passcode 

Tabel 3.38. Skenario testing menonaktifkan passcode 

Name TS24: Menonaktifkan Passcode     

Ringkasan Kondisi di mana user akan menonaktifkan passcode   

Users 

User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi   

Step 

 

 
Expected Result 

Alur Utama   Langkah Aktivitas 

    1 Dari layar Balance 

Saldo, user 

menekan tombol 

MENU pada keypad 

untuk mengeluarkan 

Option Menu 

kemudian memilih 

Pengaturan. 

User akan dibawa 

pada layar 

Pengaturan. 

            

    2 User menekan 

tombol Pengaturan 

Passcode. 

User akan dibawa 

ke layar 

Pengaturan 

Passcode. 

    3 User memilih 

tombol Buat 

Passcode. 

User akan dibawa 

pada layar 

Aktifkan Passcode. 

    4 User menekan 

toggle button pada 

layar Aktifkan 

Passcode untuk 

menonaktifkan 

passcode. 

Toggle button 

ditekan dan 

berubah warna 

menjadi abu-abu,  

passcode berhasil 

dinonaktifkan. 

            

Tambahan   Langkah Percabangan     
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3.4.4.7.4. Mengganti Passcode 

Tabel 3.39. Skenario testing mengganti passcode 

Name TS25: Mengganti Passcode 

Ringkasan Kondisi di mana user akan mengganti passcode 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Balance Saldo, 

user menekan tombol 

MENU pada keypad untuk 

mengeluarkan Option Menu 

kemudian memilih 

Pengaturan. 

User akan dibawa 

pada layar 

Pengaturan. 

2 User menekan tombol 

Pengaturan Passcode. 

User akan dibawa ke 

layar Pengaturan 

Passcode. 

3 User memilih tombol Ubah 

Passcode. 

User akan dibawa 

pada layar Ubah 

Passcode 

4 User memasukkan passcode 

baru dan menekan tombol 

OK. 

Passcode user 

berubah. 

      

Tambahan Langkah Percabangan 

4.1 User menekan tombol Batal. User kembali ke 

layar Pengaturan 

Passcode. Passcode 

user tidak berubah. 

        

3.4.4.8. Modul Statistik 

Sub bab ini berisi kerangka testing pada modul 

Statistik.  

3.4.4.8.1. Melihat Statistik Per Kategori 

Tabel 3.40. Skenario testing melihat statistik per kategori 

Name TS26: Melihat Statistik Per Kategori 
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Ringkasan User  melihat statistik berdasarkan kategori yang dipilih 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur 

Utama 
Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Balance Saldo, 

user menekan tombol 

MENU pada keypad 

untuk mengeluarkan 

Option Menu kemudian 

memilih Statistik. 

User akan dibawa 

pada layar Menu 

Statistik. 

2 User  memilih salah satu 

pilihan dari list menu 

tersebut. 

User akan dibawa ke 

daftar bulan dimana 

bulan yang memiliki 

pencatatan akan 

ditampilkan. 

3 User memilih salah satu 

bulan. 

Muncul pop up 

dialog yang 

menanyakan 

tampilan statistik 

yang diinginkan. 

Untuk melihat 

statistik per kategori, 

pilih Per Kategori. 

      

      

Tambahan Langkah Percabangan 

        

    
   

 

 

3.4.4.8.2. Melihat Statistik Per Subkategori 

Tabel 3.41. Skenario testing melihat statistik per subkategori 

Name TS27: Melihat Statistik Per Subkategori 

Ringkasan User  melihat statistik berdasarkan subkategori yang dipilih 

Users User pengguna aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi 

Step 

Expected Result Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 Dari layar Balance 

Saldo, user 

menekan tombol 

MENU pada 

keypad untuk 

mengeluarkan 

User akan dibawa 

pada layar Menu 

Statistik. 
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Option Menu 

kemudian memilih 

Statistik. 

2 User  memilih 

salah satu pilihan 

dari list menu 

tersebut. 

User akan dibawa 

ke daftar bulan 

dimana bulan 

yang memiliki 

pencatatan akan 

ditampilkan. 

3 User memilih 

salah satu bulan. 

Muncul pop up 

dialog yang 

menanyakan 

tampilan statistik 

yang diinginkan. 

Untuk melihat 

statistik per 

subkategori, pilih 

Per Subkategori. 

      

      

Tambahan Langkah Percabangan 

      

      

 

3.4.5. Entrepreneurship 

Sub bab ini akan berisi tentang entrepreneurship aspek 

yang terkandung dalam pembuatan aplikasi Pencatatan Keuangan 

Pribadi. 

3.4.5.1. Identifying and Recognizing Opportunities 

Pada dasarnya seorang entrepreneur akan 

menganalisa setiap kesempatan untuk dapat dijadikan 

bisnis yang sukses. Proses dalam menemukan sebuah 

opportunity dapat ditemukan melalui tiga langkah yaitu 

mengamati trend yang ada, menyelesaikan masalah, atau 

menemukan celah yang terjadi di pasar. Pembuatan 
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aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi ini juga melalui 

tahapan-tahapan tersebut yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

3.4.5.1.1. Observing Trends 

Trend handphone yang saat ini terjadi di 

Indonesia adalah maraknya pengguna 

smartphone jenis Blackberry. Munculnya trend 

Blackberry ini tidak lepas dari pengaruh pasar 

luar negeri di mana Blackberry juga masih 

memiliki market share yang besar. Data dari 

The Nielsen Company menyatakan bahwa 

market share untuk Blackberry adalah sebesar 

35% disusul kemudian oleh iPhone dengan 

penguasaan market share sebesar 28%. 
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Gambar 3.60. Smartphone market share
39

 

Di Indonesia sendiri, kondisi seperti 

yang ditunjukkan diagram di atas juga terjadi. 

Berdasarkan analisis trend yang penulis 

dapatkan dari Google Insight peta trend tiga 

smartphone besar di Indonesia sejak awal 

                                                           
39

 http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/iphone-vs-android/ 
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tahun 2010 hingga Juli 2010 adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.61. Market share smartphone di Indonesia 

 

Dari grafik di atas  terlihat bahwa 

smartphone jenis Blackberry masih 

mendominasi pasar di Indonesia. Banyak 

faktor yang membuat Blackberry masih 

digemari oleh masyarakat Indonesia salah 

satunya keunggulan fiturnya untuk bisnis 

seperti push mail dan Blackberry Messenger. 

Nampak pula trend iPhone yang mengalami 

peningkatan sekitar bulan Juni 2010, tak heran 

karena saat itu iPhone tengah melakukan 

promosi untuk meluncurkan iPhone OS 4 yang 

membuat animo masyarakat menjadi tinggi 

untuk mencoba produk buatan Apple tersebut. 
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Sementara Android sendiri untuk 

pasar di Indonesia masih terbilang lesu, karena 

hanya pada saat awal saja ketika Google 

mengeluarkan Nexus One dan beberapa bulan 

kemudian operator telekomunikasi lokal yakni 

Indosat melakukan promo dengan menjual 

handphone bersistem operasi Android yang 

dibundle dengan paket data Indosat
40

. 

Bila dijelaskan dalam tabel, trend 

teknologi smartphone yang berkembang di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.42. Trend teknologi smartphone dan permintaan pasar di Indonesia 

Teknologi Smartphone Permintaan Pasar 

Masuknya handphone smartphone ke 

Indonesia Blackberry, iPhone, Nokia, 

Android dengan fitur dan keunggulan 

masing-masing  

Permintaan pasar akan smartphone di 

Indonesia mencapai presentase 32% 

(Admob, Oktober 2009)
41

 

Aplikasi yang dikembangkan di 

handphone meningkat dan beragam baik 

yang mendukung fitur multimedia dan 

maupun produktifitas.  

Pasar Smartphone yang dulunya high-

end mulai mengalami diversifikasi, 

sehingga harga Smartphone bervariasi dan 

lebih terjangkau.
42

 

                                                           
40

 http://www.indosat.com/android 
41

 1.http://metrics.admob.com/wp-content/uploads/2009/11/AdMob-Mobile-Metrics-Oct-09.pdf 
42

 http://www.feedberry.com/2010/02/01/potensi-pasar-smartphone-di-indonesia/ 
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Teknologi Smartphone Permintaan Pasar 

Masuknya smartphone salah satunya 

handphone dengan sistem operasi Android 

di Indonesia sejak tahun 2009 yang 

didukung produsen besar seperti Motorola, 

HTC, Samsung, LG, dan Sony Ericsson.
43

  

Kebutuhan masyarakat terhadap telephone 

genggam meningkat, handphone dipakai 

untuk mendukung produktifitas, hiburan, 

dan gaya hidup  

Fenomena baru muncul di mana 

smartphone yang beredar di masyarakat 

menggunakan keyboard qwerty dan layar 

touchscreen sebagai media inputnya. 

Pengguna akan semakin melihat ke konten, 

fitur handphone akan semakin menjadi 

kebutuhan utama dari sebuat smartphone 

tidak hanya dari harga semata. 

 Dengan teknologi baru yang dibawa tiap-

tiap handphone, masalah kemudahan 

penggunaan hanya masalah kebiasaan saja, 

sejak maraknya Blackberry dapat dilihat 

bahwa masyarakat mudah belajar dengan 

teknologi baru. 

  

Adanya trend masuknya teknologi 

smartphone di Indonesia di dukung permintaan 

pasar yang cukup bagus terhadap teknologi ini 

memberikan peluang bagi handphone dengan 

sistem operasi Android untuk dapat bersaing di 

pasar. Hal ini karena Android memiliki fitur-

fitur unggulan yang tidak kalah dengan 

Blackberry atau iPhone. Tabel berikut akan 

menjelaskan keunggulan Android yang 

menjadikannya prospek di masa mendatang. 

                                                           
43

n.d, 2010,’Booming Android Mulai 2010’, Berita Indonesia, 6 Januari 2010,  viewed 8 Juni 

2009,   

< http://www.beritaindonesia.co.id/iptek/booming-android-mulai-2010/ 
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Tabel 3.43. Keunggulan handphone dengan sistem operasi Android 

No. Keunggulan Android 

1 Android kuat dari segi fitur, layanan (service: Google, dll) 

2 Vendor lokal dengan positioning yang kuat di fitur tambahan: TV analog, 

dual/triple SIM card, dsb yg tidak dimiliki ponsel branded 

3 Dalam waktu dekat smartphone akan dianggap hal yang normal bagi 

masyarakat 

4 Android membuka pintu untuk perangkat dengan biaya yang lebih rendah 

karena pembuat handset tidak perlu berinvestasi di sistem operasi 

5 Kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk mempopulerkan Android. 

6 Adanya Android community yang membantu mempopulerkan Android di pasar. 

7 Layanan aplikasi native Google yang terintegrasi seperti push email GMail, 

Maps, Calendar yang memberikan kemungkinan bagi mereka yang menyukai 

Google pasti bisa menyukai Android 

8  Dari segi kode bebas yang dibawa Android mendorong vendor-vendor ponsel 

untuk membenamkan sistem operasi ini sehingga diperkirakan harga bisa turun 

beberapa bulan ke depan 

9  Android bisa menyasar semua lapisan masyarakat karena didukung berbagai 

varian harga, handphone Android tersebar ke dalam berbagai range harga untuk 

segmen mid-low atau mid-high 

10  Orang Indonesia mudah menerima sesuatu yang baru contoh: fenomena BB & 

hp qwerty 

11  Android unggul dari sisi toko aplikasi 

12  Kebutuhan masyarakat terhadap internet yang semakin meningkat dapat 

dipenuhi oleh ponsel-ponsel Android mampu menyediakan layanan internet 

tanpa batas 

13  Fenomena masyarakat terhadap situs jejaring sosial, internet, hiburan 

merupakan potensial market bagi handphone Android 

14  Android selain pasarnya diperkirakan berkembang di masa mendatang, juga 

adanya peluang Android untuk masuk pada pasar tablet dan TV (Google TV) 

 

3.4.5.1.2. Solving a Problem 

Adanya kesulitan melakukan pencatatan 

keuangan pribadi karena alasan seperti lupa 

mencatat atau pengorganisasian yang kurang 

baik dapat diatasi dengan membuat aplikasi 
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pada perangkat handphone. Handphone menjadi 

solusi dalam kasus ini karena ketergantungan 

masyarakat akan handphone tinggi. Handphone 

selalu hadir kapan pun dan di manapun. Seiiring 

dengan masukknya smartphone di Indonesia 

memberikan peluang untuk mengembangkan 

aplikasi yang dapat berjalan pada handphone. 

Untuk itulah maka pada penelitian tugas akhir 

ini dikembangkan suatu aplikasi Pencatatan 

Keuangan Pribadi yang berjalan pada perangkat 

mobile.  

Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan 

data mengenai kesulitan dan hambatan yang 

dialami responden pada saat melakukan 

pencatatan keuangan pribadinya: 

Tabel 3.44. Kendala responden dengan metode pencatatan saat ini 

No Kendala yang dialami responden Persentase 

Jawaban 
1 Kadang lupa mencatat 35 % 

2 Catatan sering hilang 19% 

3 Tidak bisa mengetahui alokasi pengeluaran terbesar per 

bulan dengan cepat 

11% 

4 Harus membuka komputer  4% 

 

Dipilihnya platform Android karena dari 

sisi penyajian user interface, layar yang dimiliki 
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handphone Android memiliki resolusi layar 

yang cukup besar yang memungkinkan desain 

layout fleksbel untuk mendukung keterbacaan 

dari huruf yang dipakai pada navigasi. Dari 

hasil kuesioner muncul pendapat dari responden 

bahwa umunya mereka malas menggunakan 

aplikasi yang ada pada handphone karena 

keterbacaan yang sulit. Diharapkan layar yang 

cukup besar yang dimiliki Android membantu 

mengatasi masalah keterbacaan yang dihadapi 

user. 

Kemudian dari sisi teknologi dan 

pengembangan yang ditawarkan Android 

memungkinkan pengembang (developer) untuk 

membuat aplikasi sesuai keinginan tanpa 

dikenai biaya lisensi atas kode program. 

Bila diringkas kelebihan Android dari 

sisi user dan pengembangan sebagai berikut: 

Tabel 3.45. Kelebihan sistem operasi Android dari sisi user dan pengembang 

Sisi User  Sisi Pengembang  

Aplikasi beragam yang disediakan lewat 

Android Market  

Open source (SDK & API) yang bebas 

diunduh  
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Sisi User  Sisi Pengembang  

Integrasi akun google dengan google 

services (google search, email, gtalk, 

map, android market, dll)  

Teknologi yang canggih yang 

memudahkan pengembang leluasa dalam 

membuat aplikasi yang diinginkan  

Teknologi canggih: mendukung fitur 

multimedia & produktifitas  

Dokumentasi untuk pengembangan yang 

lengkap dan rinci  

 

Adanya kemudahan dari sisi 

pengembangan menjadikan realisasi dari 

aplikasi ini mungkin untuk diwujudkan 

sehingga tujuan dari pembuatan aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi yang yaitu  untuk 

memberikan solusi bagi masyarakat dari 

kalangan non-pebisnis untuk dapat melakukan 

pencatatan keuangannya secara mudah tanpa 

harus direpotkan dengan masalah penggunaan 

akun bank atau kartu kredit sebagai bagian dari 

proses inputnya dapat direalisasikan. 

3.4.5.1.3. Finding Gaps In The Marketplace 

Celah yang menjadi hambatan antara 

user sebagai konsumen dengan ketersedian 

produk di pasar bisa menjadikan peluang 

tersendiri terhadap terciptanya suatu ide baru 

dalam bisnis. Dari hasil pengolahan data 
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kuesioner didapatkan data mengenai fitur-fitur 

yang diinginkan untuk hadir pada aplikasi 

Pencatatan Keuangan Pribadi yang dapat dilihat 

pada gambar 3.62. 

 

Gambar 3.62. Fitur yang diinginkan responden pada aplikasi pencatatan keuangan pribadi 

Hambatan yang terjadi adalah produk 

dengan fitur tersebut memang telah ada di 

pasaran, namun fitur menarik yang diinginkan 

responden adalah fitur lokalisasi di mana konten 

lokal dimasukkan dalam aplikasi terutama 

aplikasi mobile. Konten lokal tersebut 

diantaranya penggunaan bahasa Indonesia 
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sebagai bahasa yang dipakai pada navigasi, 

mata uang, dan lain sebagainya. 

Dengan adanya penemuan data tersebut 

tindak lanjut dari Aplikasi Pencatatan Pribadi 

diharapkan dapat mengisi gap antara kebutuhan 

responden dengan penyajian fitur sesuai 

kebutuhan responden tersebut.  

 

Gambar 3. 63. Analisa fit and gap aplikasi pencatatan keuangan pribadi 

 

3.4.5.2. Komersialisasi 

 

Tahapan selanjutnya apabila aplikasi ini telah 

selesai dibuat adalah tahap komersialisasi atau bagaimana 
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cara menjual aplikasi ini agar dapat dikonsumsi 

masyarakat luas. 

Bagi para pengembang Android, Google telah 

menyediakan online market di mana para pengembang 

dapat menempatkan aplikasi yang sudah dibuatnya pada 

online repository tersebut. Dari hasil revenue penjualan 

aplikasi tersebut, Google memberikan nilai bagi hasil 

sebesar 70% dari total revenue
44

. 

Strategi komersialiasi yang diterapkan pada 

aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi adalah sebagai 

berikut: 

1) Memasarkan aplikasi ini di Android Market. 

2) Karena target pengguna aplikasi ini adalah pengguna 

di Indonesia maka pemasaran dapat dilakukan lewat 

application store yang dimiliki Indosat yaitu iStore. 

3) Membuatkan website khusus di mana aplikasi ini 

dapat diunduh langsung dari website tersebut. 

4) Memperkenalkan aplikasi ini melalui milis android 

yang ada di Indonesia seperti 

http://groups.google.com/group/id-android. 

                                                           
44

 http://news.cnet.com/8301-1035_3-10163656-94.html 

http://groups.google.com/group/id-android/topics
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5) Mengembangkan aplikasi ini menjadi dua macam 

versi yakni versi free yang dapat diunduh tanpa 

dikenakan biaya dan versi berbayar dimana fitur yang 

diberikan dibuat lebih kompleks seperti database 

bahasa dan mata uang ditambahkan, perhitungan 

hutang, piutang, pengeluaran karena pajak, 

pendapatan sewa dan sebagainya 

3.4.5.2.1. Branding 

Untuk keperluan komersialisasi aplikasi ini diberi 

nama Loofi yang merupakan singkatan dari Let You Know 

Your Own Personal Finance. Nama ini dipilih untuk 

memberikan stimulasi kepada pengguna supaya 

berkeinginan menggunakan aplikasi ini untuk mengelola 

keuangan pribadinya. Logo yang dipakai pada aplikasi ini 

menggunakan dua warna yaitu biru dan merah yang 

merepresentasikan pos pemasukan dan pengeluaran. 

Tulisan Rp pada logo ini menandakan bahwa aplikasi ini 

ditujukan untuk pengguna di Indonesia. Garis melengkung 

di bawah tulisan Rp memberi makna bahwa aplikasi ini 

diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi 

penggunanya dalam mengelola keuangan pribadinya. 
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Gambar 3.64. Logo Loofi Personal Finance 
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