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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Doa sangatlah penting dalam kehidupan manusia, karena melalui doa maka 

manusia berkomunikasi dengan Sang Khalik untuk memohon ampun, mengadu segala 

problem kehidupan, ataupun mengungkapkan rasa syukur atas nikmat dan karunia -

Nya. 

Smartphone dan mobile phone yang semakin canggih telah menyebabkan 

perubahan besar pada kebiasan pengguna melakukan aktifitas. Perubahan tersebut 

adalah pada penggunaan dari kedua device yang pada awalnya hanya digunakan untuk 

keperluan telepon, pesan singkat, pesan elektronik dan browsing menuju pada 

penggunaan yang mulai menunjang kegiatan sehari-hari, baik itu untuk keperluan 

pekerjaan maupun keperluan hiburan.  

Aplikasi yang akan dibuat merupakan pengembangan dari aplikasi j2me yang 

sudah ada. yaitu Aplikasi Kumpulan Doa doa Sehari Hari Menggunakan Moblie Phone 

Berbasis J2ME oleh Titik Sri Wulaningsih. Karena pada zaman sekarang banyak 

berkembang dan pengguna smartphone terutama berbasis Android maka penulis 

membuat suatu aplikasi yang sangat berguna dan bisa dijalankan lewat smartphone 

berbasis Android.  

Aplikasi ini berjalan didalam suatu smartphone yang mendukung android. Kerja 

aplikasi ini adalah menampilkan berbagai macam teks do’a sehari-hari. User bisa 

mencari do’a sehari-hari yang diinginkan yang ada didalam program Aplikasi 

Kumpulan Do’a – Do’a Islam Menggunakan Smartphone Berbasis Android tanpa repot 

membolak-balik halaman seperti di dalam buku do’a sehari-hari dan juga untuk 

melengkapi do’a - do’a yang kurang, di aplikasi ini menggunakan web service untuk 

mempermudah dalam menambah data.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

pembuatan aplikasi doa sehari-hari. Berbagai masalah yang akan diselesaikan dalam 

pembuatan aplikasi ini diantaranya :   

 Bagaimana merancang aplikasi doa – doa islam berbasis Android. 

 Bagaimana melakukan pencarian doa-doa yang diinginkan. 

 Bagaimana memanfaatkan web service untuk aplikasi doa sehari - hari. 

 Bagaimana membuat interface aplikasi yang user friendly. 

 Bagaimana mengimplementasikan program pada platform android 

1.3  Tujuan 

 Membuat aplikasi kumpulan do’a – do’a islam berbasis Android. 

 Dapat melakukan pencarian doa – doa yang diinginkan. 

 Memangfaatkan web service untuk aplikasi doa sehari – hari. 

 Membuat interface aplikasi yang user friendly. 

 Mengimplementasikan program pada platform android. 

1.4  Batasan masalah 

Agar pembahasan lebih terarah  maka ditetapkan batasan-batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Web Service digunakan untuk penambahan data. 

2. Doa dalam aplikasi ini berjumlah 40 doa yang bersumber dari buku Doa & 

Zikir Sehari hari oleh Muhammad S & Abu Ridho 

3. Aplikasi tidak menggunakan suara 

 

1.5   Metodologi Penelitian 

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini, maka dilakukan langkah-langkah yang 

meliputi pengumpulan data, pendalaman dan pemahaman literatur (studi pustaka), 

skenario permainan, perancangan aplikasi, pembuatan dan implementasi aplikasi, 

melakukan analisa dan pembuatan laporan. Rincian tahapan yang ditempuh adalah 

sebagai berikut :  
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1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan bahan dan data adalah suatu kegiatan mencari, 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi mobile 

do’a – do’a islam.  

2. Desain aplikasi  

Tahap ini merupakan bagian yang terpenting dari keseluruhan tugas akhir ini, 

karena pada tahap ini akan dilakukan perancangan aplikasi untuk mengatur 

sinergi antar  device yang dibuat karena inti tugas akhir ini adalah mengatur 

komunikasi antar aplikasi dengan user.  

 

3. Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari rancangan aplikasi yang telah 

dibuat sebelumnya. Tahap ini juga digunakan untuk merealisasikan desain 

aplikasi agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.  

 

4. Uji Coba dan Evaluasi  

Pada tahap ini akan dilakukan berbagai uji coba untuk mengukur tingkat 

keberhasilan aplikasi yang sudah dibangun,  juga melakukan perbaikan dan 

evaluasi untuk meminimalkan kesalahan.   

 

5. Penyusunan laporan proyek akhir  

Tahap ini digunakan untuk membuat laporan dari semua langkah-langkah 

yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan aplikasi ini. Didalamnya termasuk 

dasar teori, metode-metode yang digunakan, juga hasil evaluasi dari aplikasi 

yang telah dibuat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang ulasan dan penjelasan dari penyusunan tugas 

akhir ini yang menerangkan bagian-bagian dari isi tugas akhir ini 
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yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi dan sistematika penulisan dari tugas akhir ini. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

topik tugas akhir yang didapatkan dari berbagai macam buku dan 

sumber-sumber terkait lainnya yang berhubungan dengan tugas 

akhir ini. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang perancangan umum maupun uraian 

lebih lanjut mengenai perancangan system dari tugas akhir ini. 

Uraian perancangan system ini meliputi perancangan proses 

mengenai bagaimana system ini nantinya akan bekerja, dalam bab 

ini juga diterangkan mengenai perancangan antarmuka atau user 

interface yang akan digunakan dalam pembuatan dan penyusunan 

tugas akhir ini. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi program yang 

telah dibuat meliputi cara pengoperasian serta tampilan layout 

program. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembuatan 

program tugas akhir ini serta berisikan saran-saran yang 

dikemukakan mengenai penggunaan system serta masukan-

masukan bagi penulis untuk rencana pengembangan program tugas 

akhir ini dimasa yang akan datang. 


