
 BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1  Rancang Bangun 

 Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 

analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan 

(Pressman, 2002). Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah 

kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem 

yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2002). Dengan 

demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil 

analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem 

tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

2.2  Aplikasi E- Reminder 

Pengertian reminder/ pengingat bisa dikatakan sebagai aplikasi yang 

berfungsi untuk memberi tahu pada hari/waktu itu ada sebuah kegiatan atau hal 

yang harus dilakukan. Reminder biasanya berkaitan erat dengan alarm dan janji 

(Wahana, 2005). Alarm pada umumnya untuk memberi peringatan kepada 

pengguna bahwa ada suatu kegiatan pada waktu yang telah ditentukan sebelum 

alarm itu berbunyi. Biasanya sebelum mengatur pengingat menggunakan reminder, 

dirancang dulu sebuah jadwal. Pengertian jadwal menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, 

daftar atau sistem kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu 

pelaksanaan yang terperinci. Sedangkan pengertian penjadwalan adalah proses, 

cara, perbuatan menjadwalkan atau memasukkan ke dalam jadwal. Cara kerja 

sistem reminder adalah server selalu mencocokkan jam yang sudah disimpan di 

database dengan jam pada sistem operasi server.  

Perbedaan antara reminder dengan alarm terletak pada memo. Reminder 

bisa mencantumkan memo atau catatan sekaligus pengingat. Sedangkan untuk 

alarm hanya digunakan sebagai pengingat waktu. Reminder biasanya digunakan 
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sebagai pencatat janji, jadwal keseharian, dan tugas-tugas sekolah. Untuk alarm 

pada umumnya digunakan sebagai alat bantu untuk membangunkan seseorang jika 

ingin melakukan kegiatan pada waktu yang telah ditentukan. Seiring 

berkembangnya jaman reminder bisa ditemui pada aplikasi diberbagai macam tipe 

handphone, begitu juga dengan alarm. 

2.3  Model Pengembangan Sistem  

  Dalam penelitian pengembangan dikenal salah satu model pengembangan 

yaitu model ADDIE. Model pengembangan ADDIE merupakan model desain 

pembelajaran yang berlandasan pada pendekatan sistem yang efektif dan efisien 

serta prosesnya yang bersifat interaktif yakni hasil evaluasi setiap fase dapat 

membawa pengembangan pembelajaran ke fase selanjutnya. Hasil akhir dari suatu 

fase merupakan produk awal bagi fase berikutnya. Model ini terdiri atas 5 fase atau 

tahap utama yaitu: Analyze (Analisis), Design (Desain), Development 

(Pengembangan),  Implement (Implementasi), Evaluate (Evaluasi) menurut 

(Pressman, 2002). Tahapan-tahapan model ADDIE adalah sebagai berikut :  

1. Tahap analisis: suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh 

peserta belajar. Maka untuk mengetahui atau menentukan apa yang harus 

dipelajari, kita harus melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah 

melakukan needs assessment (analisis kebutuhan), mengidentifikasi masalah 

(kebutuhan), dan melakukan analisis tugas (task analysis). Oleh karena itu, 

output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon 

peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan analisis 

tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan.  

2. Tahap desain: tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan. ibarat 

bangunan, maka sebelum dibangun gambar rancang bangun (blue-print) diatas 

kertas harus ada terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan dalam tahap desain ini? 

Pertama kita merumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya menyusun tes, 

dimana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yag telah 

dirumuskan tadi. Kemudian menentukan strategi pembelajaran yang tepat 

harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini ada banyak 

pilihan kombinasi metode dan media yang dapat kita pilih dan tentukan yang 
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paling relevan. Disamping itu, pertimbangkan pula sumber-sumber pendukung 

lain, misalnya sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang seperti apa 

seharusnya.  

3. Tahap pengembangan: pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print 

atau desain tadi menjadi kenyataan. Jika dalam desain diperlukan suatu 

perangkat lunak berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut 

harus dikembangkan, atau diperlukan modul cetak, maka modul tersebut perlu 

dikembangkan. Begitu pula halnya dengan lingkungan belajar lain yang akan 

mendukung proses pembelajaran semuanya harus disiapkan dalam tahap ini. 

Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum 

diimplementasikan. Tahap uji coba ini memang merupakan bagian dari salah 

satu langkah ADDIE, yaitu evaluasi. Lebih tepatnya evaluasi formatif, karena 

hasilnya digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang 

dikembangkan.  

4. Tahap implementasi: langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran 

yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan 

diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa 

diimplementasikan. Misalnya, jika memerlukan perangkat lunak tertentu maka 

perangkat lunak tersebut harus sudah diinstal. Jika penataan lingkungan harus 

tertentu, maka lingkungan dibuat tertentu dan juga harus ditata. Barulah 

diimplementasikan sesuai skenario atau desain awal.  

5. Tahap evaluasi: evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem 

pembelajaran yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau 

tidak. Sebenarnya tahap evaluasi bisa terjadi pada setiap empat tahap di atas. 

Evaluasi yang terjadi pada setiap empat tahap diatas itu dinamakan evaluasi 

formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misalnya, pada tahap 

rancangan, mungkin kita memerlukan salah satu bentuk evaluasi formatif 

misalnya review ahli untuk memberikan input terhadap rancangan yang sedang 

kita buat. Pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji coba dari produk yang 

kita kembangkan atau mungkin perlu evaluasi kelompok kecil. 
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2.4  Pengertian Unified Modeling Language (UML) 

 UML adalah sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan 

sistem berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa 

pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat 

cetak biru atas visi mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti serta dilengkapi 

dengan mekanisme efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan rancangan 

mereka yang lain (Felker, 2017). 

Menurut Felker (2017), Unified Modeling Language  adalah sekumpulan 

konversi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan 

sebuah sistem software yang terkait dengan objek. UML mulai diperkenalkan oleh 

Object Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model, 

teknologi, dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang, UML sudah mulai 

banyak digunakan oleh para praktisi OOP. UML juga merupakan dasar bagi design 

tools berorientasi objek pada IBM. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk 

analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivar 

Jacobson.  

UML adalah bahasa untuk memvisualisasi, menspesifikasi dan 

mendokumentasikan artifak-artifak sistem perangkat lunak. UML merupakan 

sistem notasi yang membantu pemodelan sistem menggunakan konsep berorientasi 

objek. Dalam proyek pengembangan sistem apapun, fokus utama dalam analisis 

dan perancangan adalah model. Hal ini berlaku umum tidak hanya untuk perangkat 

lunak. Dengan model kita dapat mempresentasikan sesuatu (Felker, 2017) karena: 

1. Model mudah dan cepat dibuat 

2. Model bisa digunakan sebagai simulasi untuk mempelajari lebih detail 

tentang sesuatu 

3. Model bisa dikembangkan sejalan dengan pemahaman kita tentang 

sesuatu 

4. Konsep bisa mewakili sesuatu yang nyata maupun tidak nyata 
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Adapun tujuan utama dari perancangan UML adalah: 

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai 

untuk mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. 

2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5. Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek. 

6. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern.  

Menurut Whitten dkk (2007), UML menyediakan 13 macam diagram untuk 

memodelkan aplikasi berorientasi objek, yaitu:  

1. Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara sistem internal, 

sistem eksternal, dan user. Dengan kata lain, secara grafik menjelaskan 

siapa yang menggunakan sistem, dan dengan cara apa user berinteraksi 

dengan sistem.  

2. Activity Diagram menggambarkan alur sequential dari aktivitas sebuah 

proses bisnis atau Use Case. Bisa juga digunakan untuk memodelkan 

logika yang digunakan sistem.  

3. Class Diagram menggambarkan struktur objek sistem. Menunjukkan 

kelas yang menjadi komponen dari sistem, serta hubungan antar kelas.  

4. Object Diagram serupa dengan Class Diagram, memodelkan instansi 

objek yang sebenarnya beserta nilai atributnya.  

5. State Machine Diagram untuk memodelkan perilaku objek di dalam 

sistem terhadap kejadian selama masa hidupnya.  

6. Composite Structure Diagram menguraikan struktur internal, komponen, 

atau Use Case dari suatu kelas.  

7. Sequence Diagram menggambarkan bagaimana objek berinteraksi 

melalui pengiriman pesan (message) dalam pengeksekusian sebuah Use 

Case atau operasi tertentu.  



11 

 

8. Communication Diagram disebut juga Collaboration Diagram, mirip 

dengan Sequence Diagram. Namun, Sequence Diagram lebih berfokus 

pada pemilihan waktu atau urutan pesan. Communication Diagram 

berfokus pada penyusunan struktur objek dalam bentuk jaringan.  

9. Interaction Overview Diagram mengkombinasikan Activity Diagram 

dengan Sequence Diagram untuk menunjukkan bagaimana objek 

berinteraksi dalam tiap aktivitas Use Case.  

10. Timing Diagram adalah diagram interaksi lain yang berfokus pada 

batasan pemilihan waktu dalam keadaan satu objek atau kumpulan objek 

yang berubah. Diagram ini sangat berguna ketika mendesain embedded 

software untuk banyak perangkat.  

11. Component Diagram menggambarkan penyusunan kode programming 

yang dibagi menjadi beberapa komponen dan menjelaskan bagaimana 

komponen tersebut berinteraksi.  

12. Deployment Diagram menggambarkan konfigurasi dari komponen 

software dalam arsitektur fisik dari “simpul - simpul” sistem hardware.  

13.  Package Diagram menggambarkan bagaimana kelas/ konstruksi dari 

UML lain disusun dalam bentuk paket (berkaitan dengan paket Java atau 

C++ dan namespaces dari .NET) dan ketergantungannya antar paket. 

2.4.1 Use Case Diagram 

Use Case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan 

sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari 

sistem yang bersangkutan, Use Case menjelaskan interaksi yang terjadi antara 

‘aktor’- inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada, sebuah 

Use Case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Perilaku sistem 

adalah bagaimana sistem beraksi dan bereaksi. Perilaku ini merupakan aktifitas 

sistem yang bisa dilihat dari luar dan bisa diuji. Perilaku sistem ini dicapture di 

dalam use case. Use case sendiri mendeskripsikan sistem, lingkungan sistem, serta 

hubungan antara sistem dengan lingkungannya (Briggs, 1997). 
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Deskripsi dari sekumpulan aksi sekuensial yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan yang tampak dari nilai ke aktor khusus. Use case digunakan untuk 

menyusun behavioral things dalam sebuah model. Use case direalisasikan dengan 

sebuah collaboration. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case diagram 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem 

informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Tujuan utama 

pemodelan use case menurut Sukamto dan Shalahuddin (2014) adalah: 

1. Memutuskan dan mendiskripsikan kebutuhan-kebutuhan fungsional 

sistem. 

2. Memberikan deskripsi jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya 

dilakukan, sehingga model use case digunakan diseluruh proses 

pengembangan untuk komunikasi dan menyediakan basis untuk 

pemodelan berikutnya yang mengacu sistem harus memberikan 

fungsionalitas yang dimodelkan pada use case. 

3. Menyediakan basis untuk melakukan pengujian sistem yang 

memverifikasi sistem. Menguji apakah sistem telah memberikan 

fungsionalitas yang diminta. 

Syarat penamaan use case diagram adalah nama didefenisikan sesederhana 

mungkin dan dapat dipahami, ada dua hal utama pada use case yaitu pendefenisian 

apa yang disebut aktor dan use case (Sukamto dan Shalahuddin, 2014).  

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan di buat diluar sistem informasi yang 

akan dibuat sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar 

orang tapi aktor belum tentu orang. 

2. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  

 Dibawah ini akan dijelaskan mengenai simbol – simbol dari use case 

diagram pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Simbol-Simbol Use Case Diagram  

Simbol Deskripsi 

 

Use case 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang tertukar pesan antar 

unit atau aktor, biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja diawal di awal frase 

nama use case. 

Aktor / Actor 

    Nama aktor
 

Orang, proses atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat di luar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri. 

 

Asosiasi/ association 

Komunikasi antar aktor dan use case yang 

berpartisipai pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan aktor. 

 

Ekstensi/ extend 

 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

dimana use case yang di tambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu, mirip dengan prinsip 

inheritance.  

 

Generalisasi/ generalization 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antara dua buah use case 

dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang 

lebih umum dari lainnya. 

 

Menggunakan/ include/ users 

Include berarti use case yang tambahan akan 

selalu melakukan pengecekan apakan use 

case yang ditambahkan telah dijalankan . 

(Sumber: Sukamto dan Shalahuddin, 2014) 

Nama Use case 

<<extend>> 
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2.4.2  Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefenisian kelas-

kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Class diagram dibuat agar 

programmer  membuat kelas-kelas sesuai rancangan supaya antara dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak menjadi sinkron (Sukamto dan Shalahuddin, 

2014). Pada Tabel 2.2 akan dijelaskan fungsi dari setiap simbol class diagram. 

Tabel 2.2 Simbol-Simbol Class Diagram  

Simbol Deskripsi 

                               Kelas 

 

 

 

Kelas pada struktur sistem. 

Antarmuka / interface 

 

Nama_interface 

Sama dengan konsep interface 

dalam pemrograman berorientasi 

objek. 

 

Asosiasi / association 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga di 

sertai dengan multiplicity. 

 

Generalisasi 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesifikasi (umum-

khusus). 

Ketergantungan / dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

ketergantungan antar kelas. 

Agregasi / aggregation Relasi antar kelas dengan makna 

semua bagian. 

(Sumber: Sukamto dan Shalahuddin, 2014) 

2.4.3 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa 
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diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, 

tetapi aktivitas apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Diagram aktivitas juga 

banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal berikut (Sukamto dan 

Shalahuddin, 2014): 

1. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2. Urutan atau pengelompokkan tampilan dari sistem (user interface) dimana 

setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan. 

3. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

4. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

Activity Diagram atau Diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja 

yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, atau pengulangan. 

Dalam Unified Modeling Language (UML), diagram aktivitas dibuat untuk 

menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu 

diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Yang perlu 

diperhatikan yaitu diagram aktivitas bukan menggambarkan aktivitas sistem yang 

dilakukan aktor, tetapi menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Activity diagram pada beberapa waktu dianggap sama seperti flowchart (diagram 

alur), namun meskipun diagram terlihat seperti sebuah diagram alur, tetapi 

sebenarnya berbeda. Activity diagram menunjukkan aliran yang berbeda seperti 

paralel, bercabang, bersamaan dan tunggal. Tujuan utama dari Activity Diagram 

adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar 

lebih mudah dipahami. Activity diagram juga digunakan untuk menunjukkan aliran 

pesan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Adapun tujuan pembuatan Activity 

Diagram lainnya yaitu: Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam 

sebuah proses, dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan 

aktifitas proses bisnis, membantu memahami proses secara keseluruhan, 

menggambarkan aliran paralel, bercabang dan bersamaan dari sistem. Pada Tabel 

2.3 dibawah ini akan dijelaskan mengenai simbol-simbol pada activity diagram. 
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Tabel 2.3 Simbol-Simbol Activity Diagram  

(Sumber: Sukamto dan Shalahuddin, 2014) 

2.5 Black Box Testing 

Black Box testing (pengujian kotak hitam) menurut Shalahuddin dan Rosa 

(2013) adalah menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa 

menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Black Box Testing bukanlah solusi alternatif dari White 

Box Testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak 

dicakup oleh White Box Testing.  

Simbol Deskripsi 

 

Status awal 

 

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal. 

 

Aktivitas 

 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

 

Percabangan / decision 

 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

 

Penggabungan / join 

 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu 

aktivitas digabung menjadi satu. 

 

Status akhir 

 

 

Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. 

Activitas
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  Berikut kerangka dari pertanyaan dari Black Box Testing yang dapat dilihat 

pada Tabel 2.4.  

Tabel 2.4. Kerangka Pengujian Black Box 

NO 
Deskripsi 

Pengujian 

Prosedur 

Pengujian 

Data 

Masukan 

Hasil 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 

Aktor 

1 Menu A     

2 Menu B     

3 Menu C     

4 Dst     

(Sumber: Sukamto dan Shalahuddin, 2014) 

2.6 Arsitektur Android  

Menurut Pressman (2002) Android adalah sistem operasi mobile yang 

didasari oleh Linux yang telah dimodifikasi. Awalnya Android dikembangkan oleh 

perusahaan startup yang bernama Android, Inc. Pada tahun 2005, sebagai awal 

memasuki dunia mobile, Google membeli Android dan mengambil alih 

pengembangan. Google menginginkan Android menjadi terbuka dan bebas. 

2.6.1.  Pengenalan Android 

Pengembangan Android yang sederhana membuat Android sangat 

interaktif. Untuk mengembangkan Android dibentuklah Open Handset Aliance 

yang terdiri dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, 

termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, TMobile, dan Nvidia. Terdapat 

dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama, Google Mail Service yang 

mendapat dukungan penuh dari Google. Kemudian yang kedua adalah Open 

Handset Distribution (OHD) yang distribusinya tanpa dukungan langsung Google. 

Keuntungan dari Android adalah memberikan kemudahan pada pengembangan 
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Android. Developer hanya perlu mengembangkan aplikasi pada platform Android, 

dan aplikasi tersebut akan dapat berjalan pada berbagai perangkat, yang tentunya 

mempunyai sistem operasi Android. Selain itu Android merupakan platform yang 

lengkap, baik dari sitem operasi, aplikasi serta tools untuk mengembangkan 

aplikasi. 

Android merupakan “Open Mobile Platform” yang dikembangkan oleh 

Google, secara sederhana Android merupakan sebuah sistem operasi untuk 

handphone, seperti halnya Symbian atau Windows Phone. Android dikembangkan 

dari Sistem Operasi Linux, middleware, dan semua Aplikasinya dibuat dengan 

menggunakan Java. Android adalah sebuah kumpulan perangkat lunak untuk 

perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi utama 

mobile (Pressman, 2002). Android memiliki empat karakteristik sebagai berikut: 

1. Terbuka 

Android dibangun untuk benar-benar terbuka sehingga sebuah aplikasi 

dapat memanggil salah satu fungsi inti ponsel seperti membuat 

panggilan, mengirim pesan teks, menggunakan kamera, dan lain-lain. 

Android menggunakan sebuah mesin virtual yang dirancang khusus 

untuk mengoptimalkan sumber daya memori dan perangkat keras yang 

terdapat di dalam perangkat. Android merupakan open source, dapat 

secara bebas diperluas untuk memasukkan teknologi baru yang lebih 

maju pada saat teknologi tersebut muncul. Platform ini akan terus 

berkembang untuk membangun aplikasi mobile yang inovatif. 

2.  Semua aplikasi dibuat sama 

Android tidak memberikan perbedaan terhadap aplikasi utama dari 

telepon dan aplikasi pihak ketiga (third-party application). Semua 

aplikasi dapat dibangun untuk memiliki akses yang sama terhadap 

kemampuan sebuah telepon dalam menyediakan layanan dan aplikasi 

yang luas terhadap para pengguna. 

3. Memecahkan hambatan pada aplikasi 

Android memecah hambatan untuk membangun aplikasi yang baru dan 

inovatif. Misalnya, pengembang dapat menggabungkan informasi yang 
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diperoleh dari web dengan data pada ponsel seseorang seperti kontak 

pengguna, kalender, atau lokasi geografis. 

4. Pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah  

Android menyediakan akses yang sangat luas kepada pengguna untuk 

menggunakan library yang diperlukan dan tools yang dapat digunakan untuk 

membangun aplikasi yang semakin baik. Android memiliki sekumpulan tools yang 

dapat digunakan sehingga membantu para pengembang dalam meningkatkan 

produktivitas pada saat membangun aplikasi yang dibuat. Sepenuhnya membangun 

Android dan menjadikannya bersifat terbuka (open source) sehingga para 

pengembang dapat menggunakan Android tanpa mengeluarkan biaya untuk lisensi 

dari Google dan dapat membangun Android tanpa adanya batasan-batasan. Android 

Software Development Kit (SDK) menyediakan alat dan Application Programming 

Interface (API) yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada 

platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. 

2.6.2  Fitur dan Arsitektur Android 

 Menurut Hermawan dan Stephanus (2011) ada beberapa fitur yang tersedia 

pada android adalah: 

1. Framework aplikasi: memungkinkan penggunaan dan pemindahan dari 

komponen yang tersedia. 

2. Dalvik virtual machine: virtual machine yang dioptimalkan untuk 

perangkat mobile. 

3. Grafik: grafik 2D dan grafik 3D yang didasarkan pada library OpenGL. 

4. SQLite: untuk penyimpanan data. 

5. Mendukung media: audio, video, dan berbagai format gambar 

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) 

6. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, and WiFi (tergantung hardware) 

7. Camera, Global Positioning System (GPS), compass, dan 

accelerometer (tergantung hardware)  

8. Lingkungan pengembangan yang kaya, termasuk emulator, peralatan 

debugging, dan plugin untuk Eclipse IDE. 
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2.6.3  Applications 

 Lapisan ini adalah lapisan aplikasi, serangkaian aplikasi akan terdapat pada 

perangkat mobile. Aplikasi inti yang telah terdapat pada android termasuk kalender, 

kontak, SMS, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini ditulis dengan Bahasa 

pemrograman java (Hermawan dan Stephanus, 2011). 

2.6.4  Application Framework 

 Lapisan selanjutnya adalah Application framework yang mencakup progam 

untuk mengatur fungsi-fungsi dasar smartphone. Application framework adalah 

serangkaian tool dasar seperti alokasi resource smartphone, aplikasi telepon, 

pergantian antar proses atau progam, dan pelacakan lokasi fisik telepon. Para 

pengembang aplikasi memiliki aplikasi penuh kepada tools dasar tersebut, dan 

memanfaatkannya untuk menciptakan aplikasi yang lebih kompleks. Programmer 

mendapatkan akses penuh untuk memanfaatkan API-API (Android Protocol 

Interface) yang juga digunakan core applications.  

Pengembang aplikasi memiliki akses penuh ke android sama dengan 

aplikasi inti yang telah tersedia. Pengembang dapat dengan mudah mengakses 

informasi lokasi, mengatur alarm, menambahkan pemberitahuan ke status bar dan 

lain sebagainya. Arsiktektur aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan 

penggunaan kembali komponen, aplikasi apa pun dapat memublikasikan 

kemampuan dan aplikasi laindapat menggunakan kemampuan mereka sesuai 

batasan keamanan. 

Programmer mendapatkan akses penuh untuk memanfaatkan API-API 

(Android Protocol Interface) yang juga digunakan core applications. Arsitektur 

aplikasi didesain untuk menyederhanakan pemakaian kembali komponen-

komponen, setiap aplikasi dapat menunjukkan kmampuannya dan aplikasi lain 

dapat memakai kemampuan tersebut. Mekanisme yang sama memungkinkan 

pengguna mengganti komponen-komponen yang dikehendaki. Menurut Warsita 

dan Bambang (2008) di dalam semua aplikasi terdapat service dan sistem yang 

meliputi :  
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1. Satu set Views yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi 

meliputi lits, grids, text boxes, buttons, dan embeddable web browser.  

2. Content providers yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data 

dari aplikasi lain (misalnya Contacs), atau untuk membagi data yang 

dimilkinya.  

3. Resource manager, menyediakan akses ke  non_code resources misalnya 

localized string, graphics, dan layout files.  

4. Notification Manager yang memungkinkan semua aplikasi untuk 

menampilkan custom alerts pada the status bar  

5. Activity Manager yang memanage life cycle of dari aplikasi dan 

menyediakan common navigation backstack. 

2.6.5  Libraries 

 Satu set libraries dalam Bahasa C/C++ yang digunakan oleh berbagai 

komponen pada system android. Android memiliki sekumpulan library C/C++ yang 

digunakan oleh berbagai komponen dalam sistem Android. Kemampuan-

kemampuan ini dilihat oleh para pengembang melalui kerangka kerja aplikasi 

Warsita dan Bambang (2008). Beberapa dari library utama dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. System C Library  

Merupakan implementasi turunan dari standar system library C (libc) 

yang diatur untuk peralatan berbasis embedded Linux.  

2. Media Libraries  

Disediakan oleh PacketVideo (salah satu anggota dari OHA) yang 

memberikan library untuk memutar ulang dan menyimpan format suara 

dan video, serta static image file seperti MPEG4, MP3, AAC, AMR, 

JPG, and PNG.  

3. Surface Manager  

Mengatur akses ke dalam subsistem tampilan dan susunan grafis layer 

2D dan 3D secara mulus dari beberapa aplikasi dan menyusun 

permukaan gambar yang berbeda pada layar ponsel.  
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4. LibWebCore  

Merupakan web browser modern yang menjadi kekuatan bagi browser 

Android dan sebuah embeddable web view.  

5. Scalable Graphics Library (SGL) 

SGL mendasari mesin grafis 2D dan bekerja bersama-sama dengan 

lapisan pada level yang lebih tinggi dari kerangka kerja (seperti 

Windows Manager dan Surface Manager) untuk mengimplementasikan 

keseluruhan graphics pipeline dari Android.  

6. 3DLibraries  

Implementasi yang didasarkan pada OpenGL ES 1.0 APIs dimana 

library menggunakan baik akselerasi perangkat keras 3D (jika tersedia) 

ataupun yang disertakan, dengan rasterisasi perangkat lunak 3D yang 

sangat optimal. 

7. FreeType Library  

Digunakan untuk menghaluskan semua tulisan bitmap dan vektor. h. 

SQLite. Merupakan relational database yang kuat dan ringan serta 

tersedia untuk semua aplikasi. 

2.6.6  Android Runtime 

 Satu set libraries inti yang menyediakan sebagian besar fungsi yang tersedia 

di libraries inti dari Bahasa pemrograman java. Setiap aplikasi akan berjalan 

sebagai proses sendiri pada Dalvik Virtual Machine (VM). Android Runtime 

merupakan lokasi dimana komponen utama dari DVM ditempatkan. DVM 

dirancang secara khusus untuk Android pada saat dijalankan pada lingkungan yang 

terbatas, dimana baterai yang terbatas, CPU, memori, dan penyimpanan data 

menjadi fokus utama. Android memiliki sebuah tool yang terintegrasi yaitu “dx” 

yang mengkonversi generated byte code dari (.JAR) ke dalam file (.DEX) sehingga 

byte code menjadi lebih efisien untuk dijalankan pada prosesor yang kecil. Hal ini 

memungkinkan untuk memiliki beberapa jenis dari DVM berjalan pada suatu 

peralatan tunggal pada waktu yang sama. Core libraries ditulis dalam bahasa Java 

dan berisi kumpulan class, I/O dan peralatan lain. 
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2.6.7  Linux Kernel 

 Android  bergantung pada linux versi 2.6 untuk layanan system inti seperti 

keamanan, manajemen memori, manajemen proses, network stack, dan model 

driver. Kernel juga bertindak sebagai lapisan antara hardware  dan seluruh 

software. Arsitektur Android berdasarkan pada Linux 2.6 kernel yang dapat 

digunakan untuk mengatur keamanan, manajemen memori, manajemen proses, 

network stack, dan driver model. Kernel juga bertindak sebagai lapisan abstrak 

antara perangkat keras dan seluruh software stack. Sistem operasi Linux terdiri dari 

kernel, program system, dan beberapa program aplikasi. Kernel merupakan inti dari 

system operasi yang mengatur penggunaan memori, piranti masukan dan keluaran 

proses-proses, file pada file sistem dll. Program sistem dan semua program-

program lainnya yang berjalan diatas kernel disebut user mode (Warsita dan 

Bambang, 2008). 

Perbedaan mendasar antara program sistem dan program aplikasi adalah 

program sistem dibutuhkan agar suatu sistem operasi dapat berjalan, sedangkan 

program aplikasi adalah program sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan 

aplikasi tertentu, contoh daemount merupakan program sistem dan program 

aplikasi shell adalah jembatan antara user input dengan kernel. 

2.7 Android Studio 

 Untuk membangun aplikasi android diperlukan IDE (Integrated 

Development Enviromment). Aplikasi perangkat lunak yang menyediakan fasilitas 

lengkap untuk programmer computer untuk mengembangkan perangkat lunak. 

Salah satunya yaitu dengan menggunakan android studio. Menurut Felker (2013) 

android studio adalah sebuah IDE dari Google yang diperkenalkan saat event 

Google I/O pada bulan Mei tahun 2013 dan merupakan IDE. Alternative selain IDE 

Eclipse. Dalam website resminya dikatakan bahwa android studio adalah IDE resmi 

untuk mengembangkan aplikasi android, yang berbasis IDE.  

2.7.1 Android Software Development Kit ( SDK)  

Android SDK menurut Hermawan dan Stephanus (2011) merupakan tools 

API yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi pada platform Android yang 
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menggunakan bahasa pemrograman Java. Android SDK sudah termasuk tools yang 

dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi, melakukan pengujian, dan melakukan 

debug seperti:  

1. Android API  

Android SDK merupakan inti dari Android API library yang 

menyediakan para pengembang untuk mengakses kumpulan library 

pada Android. Libraries yang digunakan oleh Google merupakan 

libraries yang sama yang digunakan untuk membuat native application.  

2. Development Tools  

Pada SDK sudah termasuk beberapa tools yang digunakan untuk 

melakukan compile dan debug sehingga aplikasi dapat dijalankan pada 

perangkat Android.  

3. Android Virtual Device Manager dan Emulator  

Pada SDK sudah termasuk emulator untuk mensimulasikan aplikasi 

yang dikembangkan sebelum di install pada perangkat.  

4. Full Documentation  

Android SDK menyediakan informasi dari setiap package dan cara 

menggunakannya dalam bentuk dokumentasi di dalam source code. 

Selain itu, terdapat juga Android reference documentation dan 

developer guide yang menjelaskan cara memulai dalam 

mengembangkan aplikasi Android, menyertakan best practices, dan 

menyediakan pembahasan framework secara mendalam. 

5. Sample Code Android SDK menyediakan sampel program yang 

menunjukan beberapa fungsi yang bisa dilakukan pada Android dan cara 

mengggunakan fitur pada API.  

6. Online Support Android memiliki komunitas untuk para pengembang 

aplikasi. Google Groups merupakan salah satu forum dari kumpulan 

para pengembang aplikasi Android. Selain itu, Stack Overflow 

merupakan tempat di mana para pengembang aplikasi mendapatkan 

jawaban khususnya bagi programmer pemula. 
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2.7.2  Android Development Tool (ADT)  

Android Development Tool (ADT) adalah plug-in yang digunakan dalam 

mengembangkan aplikasi Android. ADT memberikan beberapa akses untuk fitur-

fitur yang membantu developer dan memberikan akses GUI untuk command line 

SDK tools. Menurut Turban (2002), ADT mengintegrasikan fitur-fitur berikut:  

1. Android Project Wizard yang digunakan untuk menyederhanakan dalam 

membuat proyek baru dan termasuk template aplikasi dasar.  

2. Forms-based manifest, layout, dan resources editor untuk membantu 

dalam membuat, mengubah, dan memvalidasi XML resource.  

3. Proses build terotomatisasi untuk proyek Android.  

4. Android Virtual Device Manager, yang memudahkan para pengembang 

aplikasi dalam membuat dan mengatur virtual devices yang dijalankan 

dengan sistem operasi Android dan dengan sekumpulan perangkat keras 

dan memory contraints.  

5. Android Emulator, termasuk mengontrol tampilan emulator dan 

mengatur koneksi jaringan, dan kemampuan untuk mesimulasikan 

panggilan telepon dan pesan singkat.  

6. Dalvik Debug Monitoring Service (DDMS), yang termasuk port 

forwarding, stack, heap, thread viewing, detail proses, dan screen 

capture facilities. 

7. Akses ke filesystem dari perangkat atau emulator, navigasi ke tree folder 

dan pengiriman data.  

8. Runtime debugging, memudahkan dalam mengatur breakpoints dan 

melihat panggilan stacks.  

9. Seluruh Android atau Dalvik log dan output konsole. 

2.8  Database Management System (DBMS) 

Menurut Thorn (2017), Database Management System merupakan sebuah 

sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, 

membuat, mengatur, dan mengontrol pengaksesan ke dalam basis data.Sebuah 

DBMS menyediakan fasilitas– fasilitas sebagai berikut :  
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1. DBMS memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan basis data, 

dengan menggunakan Data Definition Language (DDL). DDL 

memungkinkan pemakai untuk menspesifikasikan tipe – tipe dan struktur 

data serta constraint pada data untuk disimpan di dalam basis data.  

2. DBMS memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mengubah, 

menghapus, dan mengambil data dari basis data dengan menggunakan 

Data Manipulation Language (DML).  

3.  DBMS menyediakan pengontrolan akses ke dalam basis data. 

Contohnya, DBMS menyediakan :  

a. Security System, mencegah pengguna yang tidak memiliki hak 

dalam mengakses basis data  

b. Integrity system, mengatur konsistensi dari data yang disimpan.  

c. Concurrency control system, memungkinkan pengaksesan basis 

data secara bersama – sama.  

d. Recovery control system, memperbaiki basis data kembali ke 

bentuk semula sebelum terjadinya kerusakan perangkat keras atau 

kerusakan perangkat lunak. 

e. User-accessible catalog, berisi gambaran dari data yang terdapat 

di dalam basis data. 

2.9 Database SQLite 

 Menurut Thorn (2007) SQLite merupakan paket perangkat lunak yang 

bersifat public domain yang menyediakan sistem manajemen basis data relasional 

atau RDBMS. Sistem basis data relasional digunakan untuk menyimpan record 

yang didefinisikan oleh pengguna pada ukuran tabel yang besar dan memproses 

perintah query yang kompleks dan menggabungkan data dari berbagai tabel untuk 

menghasilkan laporan dan rangkuman data. Kata ‘Lite’ pada SQLite tidak 

menunjuk pada kemampuannya, melainkan menunjukan pada sifat dari SQLite, 

yaitu ringan ketika dihubungkan dengan kompleksitas pengaturan, administrative 

overhead, dan pemakaian sumber. Menurut Thorn (2017) SQLite memiliki fitur-

fitur sebagai berikut : 
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1. Tidak memerlukan server Arsitektur SQLite tidak memiliki arsitektur 

client server. Kebanyakan sistem database skala besar memiliki paket 

server yang besar yang membentuk mesin database.  

2. Single File Database SQLite mengemas seluruh database ke dalam suatu 

single file. Single file tersebut berisi layoutdatabase dan data aktual yang 

berada pada tabel dan indeks yang berbeda. Format file dapat digunakan 

pada banyak platform dan dapat diakses pada mesin manapun tanpa 

memperhatikan native byte order ataupun ukuran kata. Pengemasan 

database kedalam suatu file tunggal memudahkan pengguna untuk 

membuat, menyalin, ataupun mem-backupimage database yang berada 

di dalam media penyimpanan  

3. Zero Configuration SQLite tidak membutuhkan apapun untuk melakukan 

instalasi dan konfigurasi. Dengan mengeliminasi server dan 

menggabungkan database secara langsung ke dalam aplikasi, maka 

pengguna tidak perlu mengetahui bahwa mereka sedang menggunakan 

database.  

4. Embedded Device Support Ukuran code dari SQLite bersifat kecil dan 

penggunaan sumber daya yang konservatif membuatnya cocok 

digunakan untuk embedded system yang berjalan terbatas pada sistem 

operasi.  

5. Fitur-fitur yang unik SQLite menggunakan sistem dengan tipe dinamis 

untuk tabel-tabel. SQLite memungkinkan pengguna untuk memasukkan 

nilai ke dalam kolom tanpa memperhatikan tipe data. Pada beberapa cara 

pemakaiannya, sistem yang bertipe dinamis pada SQLite mirip dengan 

sistem yang ditemukan pada bahasa scripting yang populer, yang sering 

memiliki sebuah tipe skalar yang dapat menerima semua tipe data dari 

integer sampai string. Fitur lainnya adalah kemampuan untuk 

memanipulasi lebih dari satu basis data pada satu waktu. SQLite 

mempunyai kemampuan dalam menghubungkan sebuah koneksi 

database tunggal dengan banyak file basis data secara bersamaan. Hal ini 
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memungkinkan SQLite umtuk memproses SQL statement yang 

menjembatani beberapa basis data sekaligus.  

6. Compatible License SQLite dan SQLite code tidak memiliki lisensi 

pengguna dan tidak dilindungi oleh GNU's Not Unix (GNU) General 

Public License (GPL) atau lisensi open source sejenisnya. Hal ini berarti 

pengguna dapat melakukan apapun dengan source code SQLite, sehingga 

library code dapat digunakan dengan berbagai cara, dimodifikasi dengan 

berbagai cara dan didistribusikan dengan berbagai cara.  

7. Highly reliable Sejumlah tes telah dilakukan sebelum library SQLite 

masing-masing dirilis. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan tingkat 

kehandalan yang tinggi. 

2.10 Yii Framework 

Yii adalah framework (kerangka kerja) PHP berbasis komponen, berkinerja 

tinggi untuk pengembangan aplikasi web berskala besar. Yii menyediakan 

reusability maksimum dalam pemrograman web dan mampu meningkatkan 

kecepatan pengembangan secara signifikan. Yii sendiri merupakan kepanjangan 

dari “Yes It Is”. Yes It Is sendiri memiliki makna kalau Yii mampu dan tepat untuk 

mengerjakan suatu project. Project ini sendiri pertama kali dikembangkan oleh 

seorang master bernama Qiang Xue pada Januari 2008 dan pada Desember 2008 

Yii 1.0 dirilis untuk publik. Dan sungguh menakjubkan, baru berselang beberapa 

tahun Yii sekarang sudah menjadi PHP framework yang diminati banyak (Miarso 

dan Hadi, 2004).  

Yii sendiri tentunya tidak kalah bagus dengan PHP framework yang lainnya, 

hal tersebut dapat dilihat dari segudang fitur yang dimiliki oleh Yii sendiri. Yii 

framework menyediakan banyak cara untuk mempermudah anda bekerja dengan 

database. Mulai dari mempermudah membuat koneksi ke database, proses query, 

pagination, hingga meningkatkan security pada pengaksesan database. Beberapa 

fasilitas yang disediakan untuk mempermudah melakukan operasi database pada 

Yii Framework antara lain Data Access Objects (DAO), Query Builder, Active 

Record, dan Relational Active Record.  
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Untuk mempermudah kita dalam membangun suatu aplikasi, sering kali kita 

membutuhkan bantuan library yang dapat kita pakai secara langsung. Dan Yii 

pastinya sudah menyediakan hal tersebut untuk mempermudah para penggunanya. 

Di dalam Yii juga dikenal sesuatu bernama “Extension”. Extension sendiri adalah 

library yang sudah dikonfigurasi sedemikian rupa agar dapat mempermudah library 

tersebut digunakan pada Yii Framework. 

2.11 XAMPP 

Menurut Febriyus (2013), “XAMPP merupakan paket program web 

lengkap yang dapat Anda pakai untuk belajar pemrograman web, khususnya PHP 

dan MySQL”. XAMPP adalah perangkat lunak opensource yang diunggah secara 

geratis dan bisa dijalankan di semua semua operasi seperti windows, linux, solaris, 

dan mac. 

XAMPP adalah sebuah software web server apache yang didalamnya 

sudah tersedia database server mysql dan support php programming. XAMPP 

merupakan software yang mudah digunakan, gratis dan mendukung instalasi di 

Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah cuma menginstal satu kali sudah 

tersedia Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP Support (PHP 4 dan 

PHP 5) dan beberapa module lainnya. Hanya bedanya kalau yang versi untuk 

Windows sudah dalam bentuk instalasi grafis dan yang Linux dalam bentuk file 

terkompresi tar.gz. Kelebihan lain yang berbeda dari versi untuk Windows adalah 

memiliki fitur untuk mengaktifkan sebuah server secara grafis, sedangkan Linux 

masih berupa perintah-perintah di dalam console. Oleh karena itu yang versi untuk 

Linux sulit untuk dioperasikan. Dulu XAMPP untuk Linux dinamakan LAMPP, 

sekarang diganti namanya menjadi XAMPP FOR LINUX. 

2.12  Profil Program Studi 

Berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan profil program 

studi sistem informasi, seperti sejarah singkat dan visi-misi program studi. 
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2.12.1 Visi 

Terwujudnya program studi  sistem Informasi sebagai program studi yang 

menyelenggarakan pendidikan integrasi ilmu sistem informasi dan Islam, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkualitas pada tahun 2018. 

2.12.2 Misi 

• Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang 

mengintegrasikan antara ilmu sistem informasi dan Islam. 

• Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas di bidang Sistem Informasi, 

yang mampu mendukung pada kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang 

berkualitas. 

• Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang 

berkualitas, sehingga mampu memberikan pendampingan kepada 

masyarakat, terutama pada penyelesaian permasalahan keislaman. 

2.12.3 Tujuan 

• Menghasilkan lulusan Sistem Informasi yang berkualitas dengan disertai 

keimanan Islam yang kuat. 

• Menghasilkan penelitian Sistem Informasi berkualitas yang mampu 

mendukung pada kegiatan pelayanan  kepada masyarakat yang berkualitas. 

2.13. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

No Judul Tahun Oleh Hasil 

1. Rancang bangun 

aplikasi pengingat 

kegiatan akademik 

berbasis mobile 

2016 Findra kartika 

sari dewi , 

Theresia devi 

indriasari , 

Yoris prayogo 

 

 

Aplikasi membantu 

pendistribusian perubahan 

informasi akademik secara 

realtime dan mengingatkan 

dosen maupun mahasiswa 

untuk melaksanakan 

kegiatan akademik sesuai 

jadwal.  
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

2.  Rancang bangun 

aplikasi pengingat 

jadwal dan tugas 

kuliah berbasis 

android 

2015 Randi Putra, 

Anggit Dwi 

Hartanto 

Aplikasi ini mampu bekerja 

menjalankan sistem 

sehingga dapat menyimpan 

tugas dan jadwal kuliah 

secara praktis dan sesuai 

dengan kebutuhan. 

3. Rancang bangun 

sistem informasi 

pengingat jadwal 

pembayaran angsuran 

berbasis sms gateway 

2014 Desmira, Nur 

Singgih 

Penelitian ini telah 

menghasilkan aplikasi 

pengingat jadwal 

pembayaran angsuran 

nasabah berbasis SMS 

gateway yang memiliki 

fitur SMS reminder dan 

SMS autorespond. 

4. Rancang bangun 

aplikasi e-reminder 

services untuk 

kegiatan dosen (studi 

kasus : jurusan teknik 

informatika uin suska 

riau) 

2013 Aang Febriyus Aplikasi dapat membantu 

mengatur jadwal dosen 

baik tugas utama dan tugas 

penunjang serta kegiatan 

tambahan kemudian jadwal 

kegiatan tersebut 

dikirimkan melalui ponsel 

masing- masing dosen. 

 


