
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Beberapa tahun terakhir tengah marak perangkat bergerak atau mobile 

device. Salah satu perangkat yang paling pesat adalah smartphone, dimana hampir 

setiap orang memilikinya. Perangkat tersebut yang sedianya sebagai alat 

komunikasi, saat ini sudah lebih dari fungsi dasarnya. Gadget tersebut sudah bisa 

digunakan untuk melihat informasi, dan melakukan aktifitas tertentu yang 

menunjang kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, beberapa orang lebih 

senang membaca berita atau buku elektronik pada smartphone, karena pada era 

teknologi ini mereka merasa lebih mudah membawa smartphone miliknya, karena 

lebih mudah untuk dibawa dibandingkan dengan buku atau koran. 

 
Berbicara tentang buku dan informasi, ada juga yang disebut dengan 

catatan kecil atau notes. Persepsi beberapa orang apabila mendengar buku catatan 

maka mereka berpikir akan direpotkan dengan membawa buku catatan yang 

memakan sedikit ruang pada tas dan saku. Padahal buku catatan sangatlah penting 

untuk mencatat hal tertentu seperti mencatat kegiatan harian, mencatat berbagai 

macam materi bermanfaat seputar pelajaran atau mencatat apa saja yang ingin 

dibeli pada saat pergi ke pasar. Manusia mempunyai keterbatasan dalam hal 

mengingat, maka dari itu sebagian dari mereka mencatat hal-hal tertentu untuk 

dibaca dan diingat kembali. Dengan demikian dibutuhkan aplikasi yang dapat 

menunjang kemudahan dalam catat-mencatat sehingga memudahkan pengguna 

smartphone. 
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Bedasarkan paparan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat 

 

aplikasi mobile dengan judul tugas akhir yaitu ; “PEMBUATAN APLIKASI 

 

MOBILE PENYIMPANAN CATATAN BERBASIS ANDROID” 
 
 
 
 

1.2. Maksud dan Tujuan 

 

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

 

1. Membuat aplikasi berbasis Android. 

 
2. Memberikan kemudahan bagi pengguna smartphone untuk mencatat. 

 

3. Memberikan aplikasi yang bermanfaat untuk khalayak umum, khusus nya 

bagi mereka yang senang mencatat segala macam kegiatan tertentu. 

 

 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai satu syarat 

kelulusan pada Program Diploma Tiga (D.III) untuk Program Studi Teknik 

Komputer pada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana 

Informatika (AMIK BSI) JAKARTA. 

 

 

1.3. Metode Penelitian 

 

Dalam proses pembuatan aplikasi catatan berbasis Android. Penulis 

melakukan penelitian dengan metode penelitian sebagai berikut: 

 

 

1. Observasi 

 

Dalam pengujian yang dilakukan melalui aplikasi catatan adalah dengan 

menggunakan perangkat smartphone berbasis Android yaitu Sony Xperia Z3 yang 

memiliki plaltform Android v 6.0 Marshmallow. 



3 
 
 

 

Pengujian terdiri dari empat bagian utama yaitu pengujian pertama 

membuat catatan, ke dua menyimpan catatan, ke tiga melihat atau mengubah 

catatan dan ke empat mengahapus catatan. Pengujian ini dilakukan melalui dua 

perangkat percobaan, yaitu melalui smartphone berbasis Android dan tool 

emulator. 

 
Selama dilakukan pengujian dengan membuat, menyimpan, melihat, 

mengubah dan menghapus, tidak ditemukan masalah dan semua fungsi dapat 

berjalan dengan baik. 

 

 

2. Studi Pustaka 

 

Dengan membaca dan mempelajari materi-materi yang dapat digunakan 

sebagai referensi teori yang berhubungan dengan penulisan laporan ini. 

Adapun materi-materi tersebut berupa literatur, karya ilmiah, artikel dan buku. 

 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 

Pada penyusunan tugas akhir ini penulis membatasi pembahasan ruang 

lingkup masalah, antara lain mencakup: 

 
1. Program aplikasi ini hanya dapat digunakan pada sistem operasi Android 

saja. 

 
2. Aplikasi hanya akan berjalan jika versi yang digunakan minimal Android 

4.0.3 (Ice Cream Sandwitch) dengan level API (Application Programming 

Interface) 15. 

 
3. Pembuatan aplikasi catatan berbasis android ini terbatas pada menu tampilan 

utama yang disajikan antara lain: buka catatan, panduan, tentang, dan keluar. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menguraikan sistematika 

penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana ke empat bab ini akan diuraikan 

sebagai berikut: 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar penyusunan penulisan 

yang berisi tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan 

penulisan, metode penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 

 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan pengertian konsep dasar program, 

pengertian program Java, penjelasan tentang Android, penjelasan 

tentang perangkat yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi, penjelasan 

tentang Flowchart dan penjelasan tentang HIPO (Hierarchy plus Input 

Process Output). 

 

 

BAB III PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan kasus, spesifikasi rancangan 

program yang di desain dengan menggunakan flowchart dan HIPO 

(Hierarchy plus Input Process Output) dan pendukung program. 
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BAB IV PENUTUP 

 

Pada bab ini penulis membuat rincian kesimpulan yang dituliskan pada 

intisari dari pembuatan tugas akhir ini. Dan saran-saran yang di dapat 

penulis selama proses penulisan dan pembuatan tugas akhir. 


