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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, metodologi pengerjaan, dan sistematika pengerjaan 

yang berhubungan dengan tugas akhir. 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini semakin banyak orang yang melakukan kredit untuk 

membeli kebutuhan hidup. Dengan banyaknya orang membeli sesuatu 

kebutuhan dengan cara kredit maupun melakukan transaksi peminjaman 

uang, maka terkadang lupa akan jatuh tempo pembayaran cicilan, jumlah 

nominal cicilan yang harus dibayarkan serta total jumlah cicilan. Hal ini 

dapat diantisipasi dengan membuat sebuah sistem pengingat pembayaran 

kredit.  

Sistem ini memanfaatkan Smartphone sebagai salah satu alat 

komunikasi yang dapat dibawa kemana saja oleh penggunanya. 

Perkembangan penjualan Smartphone / Tablet PC berbasis Android 

dibandingkan telepon seluler sangat menakjubkan, yang mengakibatkan 

meningkatnya aplikasi-aplikasi mobile berbasis Android. Kebutuhan akan 

aplikasi-aplikasi berbasis mobile Android dimasa sekarang dan yang akan 

datang terus berkembang, sehingga semakin dimungkinkan untuk 

mengembangkan aplikasi. 

Android telah menjadi tren baru bagi para pengembang aplikasi 

diseluruh dunia dikarenakan Android adalah operating system mobile 

dengan open platform. Salah satunya untuk membuat sistem pengingat 

kredit pada smartphone / Tablet PC berbasis Android. Sistem ini 

memanfaatkan aplikasi Android yang saat ini marak digunakan sebagai 

media akses dan SQLite sebagai media penampung database. Aplikasi 

Android disini digunakan untuk mempermudah user untuk membuka 

aplikasi agar lebih flexible. Permasalahan di atas menginspirasi penulis 

untuk memberikan informasi pengingat pembayaran kredit, sehinggga 
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kredit dapat terbayarkan secara tepat waktu dan meminimalisir terkena 

denda. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang timbul dalam 

pengerjaan tugas akhir ini adalah “bagaimana membangun aplikasi 

pengingat cicilan kredit menggunakan aplikasi berbasis Android?” 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini: 

 Aplikasi hanya berfungsi sebagai reminder. 

 Operating system (OS) minimal versi 2.2. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini: 

 Membangun aplikasi penghitung kredit dan denda. 

 Membangun aplikasi pengingat kredit dan denda. 

 Membangun sistem untuk mengetahui jumlah yang harus dibayarkan 

ketika sms dikirims. 

1.5. Metodologi 

Metodologi dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa dikelompokkan ke 

dalam beberapa kategori yaitu : 

1. Studi pustaka 

Tahap ini dilakukan dalam beberapa langkah- langkah, antara lain yaitu 

mengumpulkan dan mempelajari beberapa literatur, referensi dari berbagai 

sumber seperti artikel, jurnal, informasi dari buku maupun internet 

mengenai perancangan system inventaris berbasis Android. Selanjutnya 

yaitu melakukan pendalaman materi yang berhubungan dengan 

pembangunan aplikasi. 

2. Analisa dan Desain Sistem 

Pada tahap ini diawali dengan melakukan analisis awal terhadap 

permasalahan utama yang muncul pada topik tugas akhir ini kemudian 

dilakukan perancangan perangkat lunak yang meliputi penentuan data 

yang akan digunakan dan proses - proses yang akan dilaksanakan. 



3 
 

3. Implementasi Sistem 

Realisasi dari tahap analisis dan desain akan diimplementasikan ke dalam 

bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 

JAVA. Sedangkan untuk basis data yang digunakan adalah SQLite. 

4. Evaluasi dan Uji Coba 

Pada tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi apakah dengan 

Implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan perancangan serta 

untuk mengetahui fungsionalitas sistem dengan mengimputkan data yang 

sudah dimiliki. 

5. Penyusunan laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi dasar teori, 

dokumentasi dari perangkat lunak, dan hasil-hasil yang diperoleh selama 

pengerjaan tugas akhir. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yang mendukung 

secara teknis pengerjaan aplikasi yang dikerjakan.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari 

sistem yang akan dibuat, meliputi: analisa data, analisa sistem, dan 

perancangan antarmuka.  

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem 

yang telah dibuat pada Bab III.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran 

untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. 


