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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, sebagian besar masyarakat menggunakan smartphone yang 

bersistem operasi Android. Aplikasi-aplikasi di dalam Android relatif mudah 

digunakan oleh semua kalangan. Karena fitur-fitur yang sangat sederhana sehingga 

lebih cepat dalam hal penggunaan. Selain itu, aplikasi Android juga open source 

(gratis) sehingga banyak orang dapat membuat aplikasi sendiri dan mengunduhnya 

tanpa biaya. Aplikasi Android juga dapat digunakan untuk berinteraksi sesama 

handphone lainnya dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk setiap 

orang (Valentin, 2013). 

Dengan segala aktifitas yang kian padat menjadikan sebagian orang 

memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Dalam menghadapi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan berkembang maka harus 

benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar sehingga tidak merusak 

moral penggunanya. Karena semua yang dihasilkan oleh teknologi belum tentu bisa 

diterima dengan baik oleh akal fikiran sesuai dengan aturan-aturan agama terutama 

bagi masyarakat pengguna teknologi informasi yang beragama Islam harus selalu 

memperhatikan norma-norma beragama yaitu berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist 

sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman (Asnawan, 2012). 

Penulis memilih media android dikarenakan saat ini android merupakan 

salah satu sistem operasi mobile yang banyak digunakan pada smartphone dan 

tablet. International Data Corporation melakukan survey pada kuartal kedua tahun 

2012 dengan mememperoleh hasil sebagai berikut, android menguasai pasar 

dengan jumlah penjualan mencapai 68,1% selanjutnya iOS 16,9%, Blackberry 

4,8%, Symbian 4,4%, windows phone 7/windows mobile 3,5% dan sisanya 2,4% 

untuk lainnya. Dengan demikian aplikasi berbasis android akan lebih mudah 

diakses dan lebih cepat dikenal, dan akhirnya dapat berguna bagi kalangan muda 

khususnya (Rofiq, 2013). 
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Aplikasi yang dibuat merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah 

ada yaitu aplikasi kumpulan doa-doa islam menggunakan smartphone pada 

platform android (Anggriawan, 2014). Karena pada zaman sekarang banyak 

berkembang aplikasi doa pada smartphone yg berbasis android tanpa menggunakan 

referensi darimana doa itu diambil. Karena kecenderungan tersebut penulis 

mempunyai ide untuk membuat aplikasi sederhana yang bisa memuat doa beserta 

referensi atau catatan kaki darimana doa itu diambil sehingga nantinya 

memudahkan pengguna tidak hanya untuk membaca tetapi mengerti darimana doa 

itu diambil yang sesuai dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dengan demikian penulis 

membuat sebuah aplikasi dengan judul “Kumpulan Doa Hisnul Muslim”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi kumpulan doa hisnul muslim pada 

platform android? 

2. Bagaimana membuat aplikasi  kumpulan doa yang dapat dijalankan 

secara offline? 

3. Bagaimana respon dari user yang menggunakan aplikasi kumpulan doa 

hisnul muslim? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah  : 

1. Untuk merancang dan membangun aplikasi kumpulan doa hisnul 

muslim. 

2. Untuk membuat aplikasi kumpulan doa hisnu muslim yang dapat 

dijalankan secara offline 

3. Untuk mengetahui respon dari User yang menggunakan aplikasi tersebut  

1.4 Manfaat 

1. Memberikan pengetahuan baru tentang doa yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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2. User mengetahui dan mengerti pentingnya doa harian. 

3. User mengerti dasar doa sehari-hari ini diambil. 

4. Meningkatkan keimanan user dalam bertaqwa kepada Allah. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 

pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut: 

1. Sistem memberikan informasi doa harian sesuai judul yang dipilih. 

2. Kitab rujukan : Hisnul Muslim. 

1.6 Metodologi 

1. Metode Pengumpulan Data (Data Gathering) 

Mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan berkaitan 

dengan pembuatan Aplikasi “Kumpulan Doa Hisnul Muslim”. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan seperti mempelajari buku-buku referensi yang 

berhubungan dengan Android, SQLLite dan Doa Hisnul Muslim untuk 

membantu dalam pembuatan Aplikasi Kumpulan Doa Hisnul Muslim. 

Selain itu juga mempelajari web-web referensi seputar hal yang sama 

untuk membantu dalampenyajian informasi yang akan ditampilkan. 

3. Analisa Sistem 

Menganalisa kebutuhan sistem dan mengidentifikasi kebutuhan 

informasi berdasarkan hasil studi pustaka yang telah dilakukan. Alat 

bantu analisis sistem yang digunakan pada sistem ini adalah Use Case 

Diagram dan Class Diagram. 

4. Merancang dan Mengimplementasi  

Merancang dan mengimplementasi Aplikasi yang akan dikembangkan 

agar sesuai dengan yang diharapkan. 

5. Pengujian 

Setelah implementasi sistem, selanjutnya dilakukan pengujian untuk 

mendapatkan perangkat lunak yang benar-benar valid dan sesuai 

dengan kebutuhan. Pengujian yang dilakukan berupa pengujian black 

box Pengujian pada Black Box berusaha menemukan kesalahan seperti: 
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a. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

b. Kesalahan interface 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 

d. Kesalahan kinerja inisialisasi 

 

 

 

 


