
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perlunya mengatur keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh lingkup 

industri, organisasi, maupun keluarga. Pengaturan keuangan juga dibutuhkan oleh 

individu, khususnya bagi mahasiswa. Banyak dari kalangan mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam mengatur keuangannya, bahkan untuk menabung 

hanya akan menjadi angan – angan. Mahasiswa cenderung menggunakan uang 

yang mereka dapatkan untuk tujuan bersenang – senang tanpa memperhitungkan 

apakah uang tersebut dapat menutupi kebutuhan pokok mereka hingga masa 

pemberian uang mendatang. 

Untuk menyeimbangkan pengeluaran uang bulanan, perlu diterapkan 

sebuah balancing money method. Balancing money method adalah sebuah metode 

untuk membantu menjaga keseimbangan keuangan[1]. 

Terdapat beberapa balancing money method, seperti metode yang 

dikemukakan oleh Dave Ramsey[9] dimana kategori pengeluaran uang dibagi 

menjadi sebelas kategori dengan rekomendasi persentase maksimal penggunaan 

uang yang tidak signifikan. Metode berikutnya yaitu The 60 Percent Solution 

yang dikemukakan oleh Richard Jenkins[10]. 60 persen dari pemasukan bulanan 

digunakan untuk kebutuhan pokok dan 40 persen sisanya berupa 30 persen untuk 

simpanan dan 10 persen untuk bersenang – senang. Metode yang terakhir adalah 

metode 50/30/20. Metode 50/30/20 adalah sebuah metode mengatur keuangan 

yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu pengeluaran bulanan (regular 

monthly bills), pengeluaran untuk bersenang – senang (just for fun), dan simpanan 

(saving). 50% dari pendapatan bulanan akan digunakan untuk pengeluaran 

bulanan, 30% dari pendapatan bulanan akan digunakan untuk bersenang – senang, 

dan 20% dari pendapatan bulanan akan digunakan untuk disimpan[1]. Selain 

ketiga metode tersebut, terdapat juga sebuah prinsip akuntansi dasar yang dapat 

digunakan untuk menghitung keuangan pribadi[2]. Penghitungan yang dimaksud 

berupa pengurangan antara pemasukan dan pengeluaran untuk mencari sisa uang 

yang akan dimasukkan kedalam kategori saving pada metode 50/30/20. 
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Dalam penelitian ini digunakan sebuah balancing money method yaitu 

dengan menggunakan metode 50/30/20 yang dikemukakan oleh Elizabeth Warren 

dan Amelia Warren Tyagi dan sebuah prinsip akuntansi dasar. Metode 50/30/20 

digunakan untuk membantu menyeimbangkan keuangan individu[1][3]. Metode 

50/30/20 dipilih karena pembagian kategori pada metode tersebut hanya berupa 

tiga kategori sederhana dan terdapat pengeluaran untuk bersenang – senang 

sebesar 30 persen yang cukup tinggi bagi batasan pengeluaran bersenang – senang 

mahasiswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi android perencanaan 

keuangan? 

b. Bagaimana mengimplementasikan metode 50/30/20 pada aplikasi android 

perencanaan keuangan? 

  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Parameter yang akan digunakan adalah pengeluaran bulanan, pengeluaran 

bersenang – senang, dan simpanan. 

b. Hasil dari metode 50/30/20 hanya dibatasi setiap bulan. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas akhir ini 

adalah membuat sebuah aplikasi android perencanaan keuangan untuk membantu 

mahasiswa mengatur keuangan bulanan dengan menggunakan metode 50/30/20. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi proses pelaksanaan tugas akhir ini terdiri dari studi literatur, 

analisa desain sistem, implementasi perangkat lunak, uji coba dan evaluasi serta 

penyusunan laporan tugas akhir. Berikut merupakan alur dari metodologi 

pengerjaan tugas akhir : 
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Gambar 1.1 : Metodologi Pengerjaan 

1.5.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan penggalian teori-teori yang relevan dengan 

permasalah yang sedang di kaji. Studi lieratur ini meliputi pemahaman mengenai 

metode 50/30/20. 

1.5.2 Analisa Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses yang ada pada sistem 

yang digambarkan dengan menggunakan use case diagram. 

1.5.3 Implementasi Perangkat Lunak 

Membuat desain sistem dengan menggunakan diagram UML. Setelah itu, 

membangun aplikasi perencanaan keuangan berbasis android dengan 

mengimplementasikan bahasa pemrograman java. 

1.5.4 Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 

Pengujian dilakukan berdasarkan berjalannya seluruh fitur yang ada pada sistem. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program telah berjalan dengan 

benar sesuai desain awal. 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi hasil program 

dengan metode 50/30/20 sehingga dapat dipergunakan untuk mengembangan atau 

penelitian lanjutan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini di bagi dalam beberapa bab, 

antara lain sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan pengambilan tugas akhir dengan judul “Aplikasi 

Android Perencanaan Keuangan dengan Balancing Money Method”, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori – teori yang berhubungan dengan permasalahan 

yang sedang diteliti, sehingga dapat mendukung pengerjaan aplikasi dengan 

mengimplementasikan metode 50/30/20. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan perancangan aplikasi yang akan dibuat. Perancangan 

meliputi perancangan database, perancangan arsitektur, dan perancangan 

antarmuka dari sistem. Bab ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

implementasi coding program dan pengujian. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan penerapan pembuatan aplikasi dengan mengacu kepada 

perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada bab ini juga akan dilakukan 

pengujian penggunaan aplikasi yang telah mengimplementasikan metode 

50/30/20. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari aplikasi yang telah 

dibuat beserta saran yang membangun dan dapat digunakan untuk penelitian 

lanjutan. 

 


