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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Pada bab ini akan dibahas tentang teori-teori terkait dengan sistem yang 

akan dibuat. Landasan teori ini mencakup tentang konsep dasar aplikasi, konsep 

dasar android, dan perangkat lunak yang dipakai untuk membuat aplikasi android. 

2.1. Konsep Dasar Aplikasi 

 Aplikasi adalah suatu program komputer atau perangkat lunak yang 

diciptakan dengan tujuan untuk membantu dan mempermudah pengguna dalam 

mengerjakan sesuatu. 

2.2. Pengertian Al-Quran 

 Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanallahu wa ta’ala yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Wajib hukumnya bagi 

seorang muslim untuk mempelajari, memahami serta mengamalkannya dalam 

aspek kehidupan sehari-hari. Wajib adalah seluruh perbuatan yang mendapatkan 

ganjaran kebaikan (pahala), sedang bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang 

meninggalkannya berdosa. 

2.3. Metode Menghafal Al-Quran 

 Mempelajari Al-Quran yaitu dengan membaca dan menghafalnya. Terdapat 

banyak metode yang digunakan untuk mempermudah dalam menghafal. Namun 

diantara beberapa metode yang umum digunakan untuk menghafal Al-Quran 

adalah: 

1. Mendengarkan Murrotal atau Bacaan Al-Quran 

Murrotal adalah rekaman suara Al-Quran yang dilagukan oleh seorang qori’ 

(pembaca Al-Quran) (Siswantinah, 2011:16). Ada banyak sekali jenis 

nyanyian atau lagu murrotal yang telah direkam dan sudah tersebar luaskan, 

adapun qori’ yang biasa diperdengarkan di Indonesia adalah Syeikh Mishary 

Rashed Alafasy, Abdur-Rahman as-Sudais, Hani ar-Rifa’I, Ahmad Saud, dan 

masih banyak yang lainnya. Jadi inti dari metode mendengarkan murrotal Al-

Quran adalah sesering mungkin mendengarkan bacaan yang ingin dihafalkan 

maka lama kelamaan kita akan mampu menghafalkan ayat Al-Quran karena 

telah terbiasa mendengarkan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pahala
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2. Muraja’ah 

Muraja’ah yaitu mengulang bacaan ayat atau surat yang telah kita hafal 

dengan baik. Membaca Al-Quran secara rutin dan berulang-ulang akan 

memindahkan surat-surat yang telah dihafal dari otak kiri ke otak kanan. 

3. Kertas Hafalan 

Hampir sama seperti Muraja’ah, metode ini juga menggunakan kebiasaan 

mengulang. Hanya saja hafalan dituliskan dalam kertas, seperti sebuah laporan 

yang ketika selesai dilakukan akan ada catatan setelahnya. Jadi semakin sering 

kita menuliskan dan menggunakan kata tersebut maka daya ingat kita pun 

akan semakin kuat.   

2.4. Konsep Dasar Android 

2.4.1. Pengertian Android 

  Android merupakan sistem operasi yang didesain khusus untuk perangkat 

smartphone, tablet atau sejenisnya yang berbasis linux dan bersifat open source. 

SDK (Android Standart Development Kid) menyediakan perlengkapan yang 

diperlukan untuk mengembangang aplikasi pada platform Android dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java (Arif, 2013). 

2.4.2. Fitur Android 

 Adapun beberapa fitur-fitur menurut Safaat (2012), yang tersedia di 

Android adalah sebagai berikut ini: 

a. Kerangka aplikasi: memungkinkan penggunaan dan penghapusan komponen 

yang tersedia. 

b. Dalvik mesin virtual: mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat telepon 

seluler. 

c. Grafik: grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan pustaka OpenGL. 

d. SQLite: untuk penyimpanan data. 

e. Mendukung media: audio, video, dan berbagai format gambar (MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) 

f. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, 4G dan WiFi (tergantung piranti keras) 

g. Kamera, GPS (Global Positioning System), kompas, NFC dan accelerometer 

(tergantung piranti keras) 
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2.4.3. Android SDK 

  Menurut Safaat (2012), Android SDK adalah tools API (Application 

Programming Interface) yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada 

platform Android yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Android SDK 

(Android Software Development Kit) adalah alat untuk membantu user untuk 

membuat aplikasi pada platform android yang menggunakan bahasa 

pemrograman Java.  

2.4.4. ADT (Android Development Tools) 

  Safaat (2012) juga memaparkan bahwa ADT (Android Development 

Tools) adalah plug-in yang didesain untuk IDE Eclipse yang memberi kita 

kemudahan dalam mengembangkan aplikasi Android dengan menggunakan IDE 

Eclipse. ADT (Android Development Tools) adalah alat untuk memudahkan untuk 

membuat dan memasarkan aplikasi android yang user buat dalam bentuk android 

package (.apk). 

2.4.5.  AVD (Android Virtual Device) 

  Menurut Safaat (2012), AVD merupakan emulator yang digunakan untuk 

menjalankan program aplikasi Android yang telah dirancang. AVD dapat 

dikonfigurasi agar dapat menjalankan berbagai macam versi Android yang telah 

diinstal. Android Virtual Device adalah sebuah alat untuk menampilkan sebuah 

aplikasi di komputer yang sama seperti tampilan pada telepon genggam. Dalam 

perancangan aplikasi ini menggunakan konfigurasi Android versi 4.1 (Jelly Bean). 

2.4.6. IDE Eclipse 

  Menurut Fatimah dalam Safaat (2011), Eclipse adalah sebuah IDE 

(Integrated Development Environment) untuk mengembangkan perangkat lunak 

agar dapat dijalankan di semua platform (platform-independent). Integrated 

Development Environment, sebuah software yang bersifat open source dan gratis. 

Selain itu, Eclipse juga digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan bahasa 

pemrograman lainnya, seperti C/C++, Java, Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain 

sebagainya. 

2.4.7. JDK (Java Development Kit) 

  Menurut DeCoster dalam Safaat (2012), Java adalah sebuah teknologi 

yang diperkenalkan oleh Sun Microsysytems pada pertengahan tahun 1990. Java 

Development Kit digunakan sebagai kompiler dan interpreter untuk program Java. 
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2.5. DFD (Data Flow Diagram) 

DFD (Data Flow Diagram) atau disebut juga DAD (Diagram Alir Data) 

sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem 

baru yang akan dikembangkan tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana 

data mengalir atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan. Dalam 

DFD dibahas fungsi- fungsi apa saja yang diperlukan oleh suatu sistem dan aliran 

data yang terdapat diantara proses didalamnya. DFD dapat dikembangkan dari 

level yang paling rendah ke level yang paling tinggi.   

Kamus Lengkap Dunia Komputer (2002) menyatakan DFD adalah suatu 

alat dalam perancangan yang menggunakan simbol – simbol untuk 

menggambarkan aliran data melalui serangkaian proses yang saling berhubungan. 

Ada beberapa tahapan dalam pembuatan DFD yaitu : 

a. Diagram konteks; digunakan untuk menggambarkan sistem secara global. 

b. Diagram Level Nol; digunkan menggambarkan tahapan-tahapan proses yang 

ada dalam diagram konteks. 

c. Diagram Detil (level satu); digunakan untuk manggambarkan arus data yang  

lebih mendetail dalam proses diagram level nol. 

d. Symbol-simbol yang digunakan dalam DFD adalah : 

Tabel 2.1. Simbol DFD (Data Flow Diagram) 

No. Simbol Fungsi 

1.  External Entity (kesatuan luar), untuk 

menggambarkan sumber asli suatu transaksi, 

serta penerimaan akhir dari sistem 

2.  Atribut/ Proses, untuk mengolah arus data yang 

masuk kedalamnya dan kemudian dari proses 

itu juga menghasilkan arus data atau output 

3.  Data Storage ( penyimpanan data), untuk 

menggambarkan simpanan data yang dapat 

berupa file atau database 

4.  Data Flow (arus data), untuk meng-gambarkan 

arus data yang mengalir sebagai input atau 

output 
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2.6. PhoneGap 

PhoneGap adalah framework open source untuk membuat aplikasi pada 

berbagai macam platform seperti Android, Blackberry, Iphone atau Windows 

Phone menggunakan HTML5, JQUERY, JQUERY MOBILE, DAN CSS3. 

Ketika akan membangun aplikasi untuk device yang berbeda seperti Android, 

Iphone, Windows Mobile dan lainnya kita membutuhkan framework dan bahasa 

pemrograman yang berbeda. Seperti di Android menggunakan bahasa 

pemrograman Java , blackberry juga dengan Java, Iphone dengan Basic C, dan 

Windows Phone dengan C#. PhoneGap memberi solusi dengan menggunakan 

bahasa web-standart untuk membangun aplikasi smartphone. Dengan PhoneGap 

kita hanya melakukan sekali koding langsung bisa di compile kesemua platform 

sekaligus. Framework PhoneGap telah didownload lebih dari satu juta kali dan 

digunakan lebih dari 400,000 developer. Ribuan aplikasi dibangun menggunakan 

PhoneGap, dan  semuanya tersedia di mobile app stores dan directori. Contohnya 

adalah BBC Olympics, My Heart Camera, dan lain sebagainya [4]. 

1. PhoneGap Explained Visually 

PhoneGap adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan developer untuk 

membuat aplikasi native untuk perangkat mobile menggunakan HTML, CSS, dan 

JavaScripts. Script kode untuk phonegap 100% open source, dibawah projek 

Apache Cordova. 

2. Phone Gap User Interface 

User interface untuk aplikasi PhoneGap dibuat menggunakan HTML, CSS, 

dan JavaScripts. UI layer dari sebuah aplikasi PhoneGap adalah sebuah tampilan 

web browser yang memenuhi 100% tinggi layar , dan 100% lebar layar. 

3. PhoneGap API 

PhoneGap menyedikan API (Aplication Programming Interface) yang 

mengizinkan kita untuk mengakses fungsionalitas Sistem Operasi Native 

menggunakan JavaScripts. Secara logic kita membangun aplikasi dengan dengan 

JavaScript, dan PhoneGap API mengaturnya dengan Sistem Operasi Native. 
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Gambar 2.1. PhoneGap API 

4. Paket Aplikasi PhoneGap dan Distribusi 

Aplikasi PhoneGap dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, 

bagaimanapun hasil akhir dari aplikasi PhoneGap adalah archieve aplikasi binary 

yang dapat disebarkan ke lingkungan aplikasi standart. 

 

Gambar 2.2. Paket Aplikasi PhoneGap 

Untuk aplikasi  iOS hasilnya adalah sebuah IPA file (iOS Application 

Archieve), untuk aplikasi Android outputnya adalah sebuah APK file (Android 

Package), untuk aplikasi Window Phone outputnya adalah XAP file (Application 

Package), dan sebagainya. Itu adalah beberapa format paket aplikasi yang 

digunakan oleh aplikasi native, dan dapat di sebarkan di semua lingkungan 

aplikasi (Itunes Store, Android Market, Amazon Market, BlacBerry App World, 

Windows Phone Marketplace, dan sebagainya). 

5. PhoneGap Arsitektur Aplikasi Level Tinggi 

Spesifikasi arsitektur aplikasi berbeda pada setiap basisnya. Biarpun begitu 

data-driven aplikasi dibuat dengan mengikuti aristektur dasar. Aplikasi PhoneGap 

bertindak sebagai client agar user bisa berinteraksi dengannya. PhoneGap Client 

berkomunikasi dengan sebuah server aplikasi untuk menerima data. Server 

aplikasi mengatur business logic dan berkomunikasi dengan sebuah back-end data 

repository. 

 

Gambar 2.3. PhoneGap Arsitektur Aplikasi 
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Server aplikasi biasanya adalah sebuah web server (Apache , IIS, etc…) dan 

mempunyai sebah server side scripting language seperti ColdFusion, Java, .NET, 

PHO, dan sebagainya. PhoneGap adalah sebuah agnotic dari back-end 

technologies dan dapat bekerja dengan banyak server aplikasi menggunakan 

protocol web standart. Server aplikasi melakukan business logic dan perhitungan, 

dan menerima atau menahan data dari repository data yang terpisah – biasanya 

sebuah relasional database, tetapi juga bia semua struktur atau mekanisme untuk 

penahanan data. Aplikasi PhoneGap biasanya tidak langsung meminta langsung 

ke sebuah database, komunikasinya adalah melalui sebuah aplikasi server. 

Komunikasi Client ke aplikasi server dapat berdasarkan standart HTTP request 

untuk content HTML, REST – full XML services, JSON services, atau SOAP 

(atau websockets jika OS kita mendukung). Ada beberapa beberapa teknik yang 

dapat digunakan di sebuah desktop-browser berbasis AJAX. 

Arsiktektur client-side biasanya menggunakan Model Single-page application, 

dimana logic aplikasi berada di sebuah page HTML single. Page ini tidak pernah 

diambil dari memori. Semua data akan di display dengan mengupdate HTML 

DOM, data diterima dari server aplikasi menggunakan teknik AJAX, dan variabel 

disimpan di memory dengan JavaScript.Arsitektur Multi-page client-side aplikasi 

mendukung , tetapi tidak di anjurkan karena kita akan kehilangan variabel memori 

ketika memanggil page yang terpisah. 

2.7. PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah yaitu bahasa pemrograman yang 

digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah 

situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP dapat berjalan di 

seluruh sistem operasi, dari varian Unix seperti Linux, FreeBSD, Ubuntu, Debian, 

hingga Windows dan Mac. Selain itu, PHP juga dapat digunakan dengan semua 

web servers yang terkemuka seperti Apache, Microsoft IIS dan The 

Netscape/iPlanet servers. Kelebihan PHP lainnya adalah mendukung banyak jenis 

database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Ms-SQL, DB2 bahkan 

mendukung jenis database yang baru digunakan yaitu NoSQL-styledatabase 

seperti MongoDB, SQLite. Versi terbaru dari bahasa pemograman PHP adalah 

versi 5 (Kevin Tatroe, Peter MacIntyre, and Rasmus Lerdorf, 2013:2). 
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2.8. MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah perangkat lunak 

sistem manajemen basis data SQL (Database Manajemen System) atau DBMS 

dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dan lain- lain.  

MySQL merupakan salah satu sistem database opensource yang 

memberikan semua fitur dan fungsi dibandingkan dengan database systems open 

source lainnya yang membatasi pengguna dalam menggunakan fitur dan fungsi-

fungsi yang terdapat didalamnya. MySQL merupakan DBMS yang multithread, 

multi-user yang bersifat gratis dibawah lisensi GNU (General Public Licence / 

GPL).  

Menurut Abdul Kadir (2003), MySQL adalah salah satu jenis database 

server yang sangat populer. Kepopuleran ini disebabkan karena MySQL 

menggunakan SQL sebagai bahasa dasar dalam mengakses databasenya. Selain 

itu MySQL bersifat free pada berbagai platform. MySQL termasuk jenis RDBMS 

(Relational Database Management System), oleh karena itu istilah seperti tabel, 

baris dan kolom digunakan dalam MySQL. Pada MySQL database mengandung 

satu atau sejumlah tabel. Tabel terdiri dari sejumlah baris dan setiap baris 

mengandung satu atau beberapa kolom. 


