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Abstrak² Pengembangan berbagai aplikasi berbasis 

Android banyak memudahkan manusia dalam mengerjakan 

berbagai hal tanpa harus membuang banyak waktu. Salah satu 

aplikasi Android yang dapat memudahkan manusia antara lain 

aplikasi cek tagihan listrik. Dengan adanya aplikasi ini, orang 

dapat dengan mudah tahu berapa jumlah tagihan listrik yang 

dibebankan pada tiap bulan.  

Oleh karena itu dalam jurnal ini dibuat aplikasi berbasis 

Android yang memudahkan dalam memeriksa tagihan listrik. 

Aplikasi cek tagihan listrik yang dibuat menggunakan metode 

parsing HTML.  

Hasil Pengujian sudah dapat memenuhi fungsi 

utamanya. Aplikasi sudah dapat menampilkan hasil tagihan bulan 

yang diinginkan, menyimpan data, membuat grafik, rata-rata . 

 

 
Kata kunci² Tagihan listrik, parsing HTML, Android,  

 

I. PENDAHULUAN 

aat ini sebagian besar orang mulai  beralih menggunakan 

teknologi smartphone. Salah satu smartphone yang banyak 

digunakan adalah device Android. Banyak Developer 

beralih ke device Android untuk mengembangkan aplikasi 

Android. Berbagai aplikasi yang telah dikembangkan pada 

device Android kebanyakan untuk memudahkan pekerjaan 

sehari-hari. Salah satu aplikasi yang dibutuhkan manusia 

untuk mempermudah tugas bulanannya yaitu cek tagihan 

listrik. Dengan adanya aplikasi cek tagihan listrik, pengguna 

device Android tidak perlu lagi memeriksa jumlah tagihan 

melalui website PLN atau datang langsung ke PLN. 

 Oleh karena itu Aplikasi Cek Tagihan Listrik dibutuhkan 

supaya pengguna device Android tidak membuang banyak 

waktu untuk bisa mengetahui tagihan listrik pada tiap bulan 

dengan penambahan beberapa fitur berupa grafik dan list 

tagihan. 

II. DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

Aplikasi cek tagihan listrik merupakan suatu aplikasi yang 

dapat melihat jumlah tagihan listrik tiap bulan, disertai dengan 

fitur untuk mengetahui list tagihan yang disimpan, serta dapat 

melihat grafik tagihan. 

Pada pembuatan Aplikasi cek tagihan listrik terdapat 

beberapa perancangan untuk sistem yang akan dibangun, 

antara lain perancangan arsitektur dari aplikasi, perancangan 

protocol komunikasi, perancangan database, dan juga desain 

grafik yang ingin ditampilkan. Adapun  implementasi sistem 

yang akan dibangun terkait dengan desain yang dibuat.   

 

A. Desain Arsitektur Aplikasi 

 
Gambar 1. Arsitektur Aplikasi 

 

Arsitektur dari aplikasi yang akan dibangun terdiri dari tiga 

bagian utama, antara lain : Device Android yang telah 

tertanam database, Jaringan Internet, WebServer PLN. 

 

1)  Device Android: device Android merupakan bagian 

yang akan digunakan oleh user. Pada device Android sudah 

terdapat library untuk menambahkan database didalamnya.  

2)  Internet/Cloud : Merupakan bagian dari arsitektur 

Android yang digunakan untuk berhubungan dengan 

webserver PLN 

3)  WebServer PLN : Merupakan bagian dari arsitektur 

yang merupakan sumber data dari website PLN yang nantinya 

akan diambil dengan menggunakan parsing HTML. Tetapi 

dalam aplikasi ini, tidak bisa mengambil data dengan bebas 

karena ketidakmampuan untuk mengakses database PLN.  

 

B. Protokol Komunikasi Aplikasi 

Protokol komunikasi pada aplikasi cek tagihan listrik 

menggunakan koneksi HTTP. Dengan menggunakan koneksi 

HTTP, koneksi dengan Internet dapat dilakukan. Proses 

koneksi yang berhasil akan dijelaskan pada gambar 2. 
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Gambar 2. Timeline protokol komunikasi yang berhasil. 

 

Protokol komunikasi pada aplikasi cek tagihan listrik 

dimulai dengan memasukkan ID Pelanggan, kemudian 

mengirimkan URL website PLN beserta dengan IDPelanggan 

yang diminta. Pada bagian website PLN setelah menerima 

URL dan ID Pelanggan, segera akan mengirimkan halaman 

web permintaan. Setelah menerima halaman web, kemudian 

baru dilakukan parsing HTML. 

 

Pada saat melakukan komunikasi pada web bisa saja 

terputus. Pada gambar 3 akan dijelaskan bagaimana terjadinya 

time out connection pada saat melakukan komunikasi. 

 

 
Gambar 3. Timeline protokol komunkasi yang gagal 

  

C. Desain Database 

Dalam mendesain database pada aplikasi cek tagihan 

listrik, menggunakan database SQLite yang sudah terdapat 

pada library Android. Database pada aplikasi cek tagihan 

listrik hanya menggunakan satu tabel saja, karena kebutuhan 

yang sangat minimal. Isi dari tabel tersebut adalah id sebagai 

primary key, idpel yang berisi ID pelanggan, bulan  berisi 

bulan pembayaran, tahun berisi tahun pembayaran, dan 

tagihan berisi tagihan listrik. Tabel tagihan listrik terdapat 

pada gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Tabel tagihan listrik pada database 

 

 

D. Desain Grafik 

Pada pembuatan grafik pada aplikasi yang pertama harus 

diperhatikan adalah proses pengambilan data pada database. 

Untuk pembuatan grafik pada aplikasi cek tagihan listrik jika 

data tidak terdapat pada database maka grafik akan 

menunjukkan angka nol pada bulan tertentu yang tidak 

terdapat pada database. 

Grafik yang akan ditampilkan berupa line chart. Bagian 

horizontal adalah bulan tagihan, sedangkan bagian vertical 

adalah tagihan. Tampilan grafik dapat dilihat pada gambar 5.  

 

 
Gambar 5. Grafik tagihan listrik. 

 

 

 

E. Implementasi Sistem 

 

Implementasi sistem pada aplikasi akan dibagi menjadi tiga 

bagian. Yang pertama adalah implementasi bagian parsing 

HTML yang  menjadi fungsi utama pada aplikasi cek tagihan 
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listrik. Yang kedua adalah implementasi database. Yang 

ketiga adalah implementasi grafik. 

 

1) Implementasi Parsing HTML 

Dalam melakukan parsing HTML pada aplikasi 

cek tagihan listrik, digunakan library yang berasal 

dari luar library Android. Eksternal library yang 

digunakan adalah Jsoup. Jsoup merupakan library 

yang dapat melakukan parsing HTML. Segmen 

program untuk melakukan parsing HTML dapat 

dilihat pada gambar 6.  

 

 
Gambar 6. Segmen Program Parsing Website PLN 

 

Yang perlu diperhatikan dalam melakukan parsing 

HTML adalah kebutuhan untuk menambahkan cookie 

pada saat pengambilan data atau tidak. Jika pada 

halaman website menggunakan cookie pada saat 

pindah halaman, maka nama cookie harus disertakan. 

Pada gambar 6 nama cookie ketika masuk ke website 

PLN adalah PHPSESSID. 

 

2)  Implementasi Database 

Implementasi Database pada aplikasi cek tagihan 

listrik menggunakan library SQLite. library SQLite 

sudah ada pada OS Android itu sendiri. 

Penggunaannya cukup mudah, karena tidak perlu 

menggunakan permission tertentu untuk 

menggunakannya di Android. Fitur-fitur dari SQLite 

pun sudah lengkap (tidak dibatasi). 

Supaya SQLite dapat digunakan dengan mudah, hal 

pertama yang harus dilakukan adalah membuat fungsi-fungsi 

dahulu pada suatu class. Setelah itu baru bisa digunakan pada 

Activity yang  lain dengan cara memanggil fungsinya melalui 

class tersebut. 

 

3) Implementasi Grafik 

Implementasi grafik pada aplikasi cek tagihan listrik 

menggunakan library Kichart. Library Kichart 

merupakan library yang berasal dari luar library 

Android, sehingga harus diimport dahulu. 

 

III. PENGUJIAN SISTEM 

Sistem yang akan diuji pada aplikasi cek tagihan listrik 

adalah hasil parsing, list database yang sudah disusun, 

penyimpanan kedalam database, dan tampilan grafik. 

 

1) Hasil Parsing 

Pengujian hasil parsing bertujuan untuk mengetahui 

keberhasilan parsing yang dilakukan menggunakan 

library Jsoup. Gambar 7 merupakan tampilan awal 

dalam proses parsing HTML, dimana user dapat 

memasukkan ID pelanggan dan bulan tagihan yang 

ingin ditampilkan. 

  

 
Gbr. 7 Tampilan Form Cek Tagihan Listrik 

 

Setelah ID pelanggan, bulan dan tahun tagihan 

dimasukkan, user dapat melihat tagihan dengan 

menekan tombol cek seperti pada gambar 8. 

Connection.Response res = 
Jsoup.connect("http://infobillingpln.msibal
i.com/info-billing/?mod=login&idpel="+str1) 

// fungsi untuk mengambil hasil respon dari 
url PLN 

 
 .userAgent("Mozilla") 

  .method(Method.GET) 
  .execute();   

    Log.d("Connect doc", "coba url2"); 
     doc = res.parse(); 
 String sessionId = 
res.cookie("PHPSESSID"); 
d = 
Jsoup.connect("http://infobillingpln.msibal
i.com/info-

billing/?idpel=$idpel%20&mod=tagihan.bulan&
action=search&fst=on") 
 .data("idpel",str1) 
 .data("action","login")      
 .cookie("PHPSESSID", sessionId) 
.post(); 
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Gbr. 8 Hasil Parsing HTML 

 

2) Penyimpanan Database 

Pengujian penyimpanan database digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan dalam menyimpaan data 

hasil tagihan kedalam database. Pengujian hasil 

penyimpanan data terdapat pada gambar 9 

 
Gbr. 9 Penyimpanan data ke database 

 

 

3) List Database 

Pengujian list database digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan list database yang telah dibuat pada 

aplikasi tagihan listrik. Pengujian hasil list database 

terdapat pada gambar 9. 

 

 
Gbr. 10 Hasil list database 

 

 

4) Tampilan grafik dan rata-rata 

 

Pengujian tampilan grafik digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan tampilan grafik yang 

dijalankan pada aplikasi cek tagihan listrik. Pengujian 

tampilan grafik terdapat pada gambar 11. 

 

 
Gbr. 11 Hasil tampilan grafik 

 

Pengujian rata-rata dilakukan untuk mengetahui 

keberhasilan hasil rata-rata yang ditampilkan dalam 

aplikasi. Untuk dapat melihat hasil rata-rata, pertama-
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tama harus memasukkan ID pelanggan dan interval 

bulan yang ingin dihitung, seperti pada gambar 12. 

 

  
Gbr. 11 Layout Grafik 

 

Setelah mengisi ID pelanggan dan interval bulan, 

maka untuk menampilkan rata-rata user harus 

menekan tombol rata-rata. Hasil dari rata-rata  akan 

muncul dalam bentuk toast  

 

 
Gbr. 11 Hasil Rata-rata 

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN 

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

x Dalam melakukan parsing HTML perlu diperhatikan 

pemakaian cookie pada saat memasukkan form. Jika 

terdapat cookie, maka pada saat memasukkan form perlu 

memasukkan nama cookie. 

x Pengujian fitur-fitur pada aplikasi sudah berjalan dengan 

baik. 
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