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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengembangan Aplikasi Mobile  

a. Pengembangan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1989: 414) pengembangan secara 

etimologi berasal dari kata kembang yang mempunyai arti menjadi tambah sempurna 

(tentang pribadi, fikiran, pengetahuan dan sebagainya), pengembangan berarti proses, 

cara, perbuatan. Sedangkan menurut istilah oleh Burhan Nurgiyanto (2008:13)  

pengembangan diidentifikasi sebagai penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan 

penyempurnaan dalam suatu kegiatan. 

Al-Bahra Bin Ladjmudin (2005: 3-6) mendefiniskan pengembangan sistem 

adalah suatu kegiatan menyusun sistem baru untuk mengganti sistem lama secara 

menyeluruh atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem lama perlu diperbaiki 

atau diganti karena sistem yang baru perlu dikembangkan untuk memecahkan 

permasalahan yang timbul, memenuhi intruksi yang diberikan, atau meraih 

kesempatan yang ada, dengan adanya sistem yang baru diharapkan terjadi 

peningkatan-peningkatan sebagai berikut: 

a. Peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. 

b. Peningkatan terhadap kinerja sistem sehingga menjadi lebih efektif. 

c. Peningkatan terhadap efisiensi operasi. 
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Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan 

adalah suatu kegiatan terstruktur dengan perencanaan menyeluruh untuk membuat 

dan/atau memperbaiki suatu sistem sehingga menjadi suatu sistem yang baru sesuai 

dengan kebutuhan fungsional yang diperlukan dan kualitas yang lebih baik. 

Pengembangan dilakukan untuk menambah peningkatan-peningkatan yang sekiranya 

dibutuhkan oleh suatu hasil tersebut. 

Menurut Sudarsono, dkk (2013: 186) Penelitian dan Pengembangan atau yang 

biasa disebut Research and Development (R&D) adalah penelitian yang bertujuan 

untuk menghasilkan produk. Supaya menghasilkan produk/sistem yang standar 

dengan terintegrasi dan secara sistematis, pengembang membutuhkan metode-metode 

pengembangan sistem. Disarikan dari Ian Sommerville (2015: 19) pengembangan 

perangkat lunak adalah suatu kegiatan profesional dimana perangkat lunak 

dikembangkan untuk suatu tujuan tertentu, untuk diterapkan dalam suatu perangkat, 

atau sebagai produk perangkat lunak seperti sistem informasi. 

Menurut M. N. Hoda, dkk (2018: 340) setiap pengembang perangkat lunak, 

tanpa terkecuali, harus melewati tahap: requirement, analysis, design, implementation, 

dan testing cycles, selama pengembangan perangkat lunak. Selain itu sebagai 

tambahan dalam bukunya Roger S. Pressman (2010: 31) menyebutkan proyek tracking 

dan kontrol, manajemen risiko, quality assurance, manajemen konfigurasi, tinjauan 

teknis, dan lain-lain diterapkan di seluruh proses. Setiap proses pengembangan 

perangkat lunak dapat menggunakan tahap-tahap tersebut, namun masing-masing 

tahap mempunyai penekanan yang berbeda, sehingga aliran tahap harus didefinisikan 

sesuai model pengembangan. Model pengembangan atau disebut dengan Software 

Development Life cycles (SDLC) yang sering digunakan yaitu: waterfall, iterative, 
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iterative and incremental, evolutionary prototyping, dan ad-hoc atau code-and-fix 

SDLC. 

Model pengembangan Waterfall merupakan model pengembangan yang paling 

umum dan paling lama digunakan, model waterfall juga sering disebut classic life 

cycle. Roger S. Pressman (2010: 31) menyebutkan bahwa model waterfall melakukan 

pendekatan sistematis dan berurutan untuk pengembangan perangkat lunak yang 

dimulai dari spesifikasi kebutuhan kemudian dikembangkan melalui perencanaan, 

pemodelan, konstruksi, dan penyebaran, yang berpuncak pada dukungan berkelanjutan 

dari perangkat lunak yang telah selesai dibuat, seperti dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Model Waterfall 

1) Communication 

Roger S. Pressman (2012: 36) menyebutkan bahwa untuk memahami sifat 

program yang dibangun, rekayasa perangkat lunak harus memahami domain 

informasi, tingkah laku, unjuk kerja, dan antarmuka yang diperlukan. Pada tahap ini 

dilakukan analisis kebutuhan untuk memahami dengan cara mengkomunikasikan 

semua persyaratan komponen seperti layanan, kendala, dan tujuan sistem melalui 

observasi ataupun konsultasi dengan pengguna. Kemudian didefinisikan secara rinci 

sehingga didapat spesifikasi sistem perangkat lunak sesuai kebutuhan. Kebutuhan dari 

sistem perangkat lunak didokumentasikan, dianalisis dan ditetapkan secara rinci dan 

jelas sehingga didapat hasil yang mampu membantu menentukan fitur dan fungsi 
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perangkat lunak untuk digunakan sebagai panduan pada tahap selanjutnya (Ian 

Sommerville, 2015: 49-50).  

2) Planning 

Disarikan dari Roger S. Pressman (2010: 15) tahap perencanaan ini 

mendefinisikan pekerjaan rekayasa perangkat lunak dengan menjelaskan tugas teknis 

yang akan dilakukan, sumber daya yang akan dibutuhkan, risiko yang mungkin terjadi, 

jadwal kerja, dan produk kerja yang akan diproduksi.  

3) Modelling 

Tahap ini menempatkan komponen berdasarkan spesifikasi sistem perangkat 

lunak untuk sistem hardware dan software. Tujuan dilakukkannya tahap modeling  

adalah untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah dianalisis sehingga akan sangat mudah untuk 

melakukan tahap pengembangan selanjutnya. Tahap ini membangun arsitektur sistem 

secara keseluruhan. Pemodelan software menggambarkan dan mengidentifikasikan 

abstraksi sistem software mendasar dan hubungannya, antara lain: data struktur, 

arsitektur perangkat lunak, prosedur pemrograman, dan representasi antarmuka (Roger 

S. Pressman, 2010: 31)  

Dari Norman (1988) dalam Roth (2017: 3) menyebutkan bahwa manusia 

menggunakan antarmuka, tetapi mereka mengalami interaksi, dan itu adalah 

pengalaman yang menentukan keberhasilan suatu produk interaktif. Antarmuka adalah 

alat, dan untuk pemetaan digital alat ini memungkinkan pengguna untuk memanipulasi 

peta dan informasi geografis yang mendasarinya. Interaksi lebih luas daripada 

antarmuka, yang menggambarkan pertanyaan dua arah atau dialog hasil-permintaan 
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antara pengguna manusia dan objek digital yang dimediasi melalui perangkat 

komputasi (Roth, 2017: 3).  

Dari Garrett (2010) dalam Roth (2017: 3) UI (User Interfaces)/UX (User 

Experience) menjelaskan serangkaian konsep, pedoman, dan alur kerja untuk berpikir 

kritis tentang desain dan penggunaan produk interaktif. Heonsik Joo (2017: 1) 

mengungkapkan UI mengacu pada suatu sistem dan pengguna berinteraksi satu sama 

lain melalui perintah atau teknik untuk mengoperasikan sistem, memasukkan data, dan 

menggunakan konten. UX mengacu pada pengalaman keseluruhan yang terkait 

dengan persepsi (emosi dan pemikiran), reaksi, dan perilaku yang dirasakan dan 

dipikirkan pengguna melalui penggunaan sistem, produk, konten, atau layanan secara 

langsung atau tidak langsung. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan hasil dari tahap ini 

berupa dokumen komponen desain UI (User Interface) dan UX (User Experience). 

Pada desain UX diperlukan beberapa jenis model UML (Unified Modelling 

Language). 

a) UML (Unified Modeling Language) 

Disarikan dari Rosa A. S & M. Shalahudin (2013: 26) Unified Modeling Language 

(UML) adalah sebuah standarisasi bahasa pemodelan dengan teknik pemrograman 

berorientasi objek untuk pembangunan perangkat lunak. UML menggunakan teks-teks 

dan diagram untuk menggambarkan dan mengkomunikasikan perangkat lunak yang 

dibangun. 

Pada dasarnya Grady Booch, dkk (2004: 3) mengatakan bahwa tujuan UML 

secara umum adalah untuk membuat spesifikasi, menggambar, membangun, membuat 

dokumentasi bangunan dasar sebuah sistem perangkat lunak. Ian Sommorville (2015: 
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218) menjelaskan bahwa persyaratan untuk sistem hardware dan software dapat 

didokumentasikan menggunakan UML, yang menunjukkan bagaimana komponen 

software didistribusikan di seluruh platform hardware. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa UML adalah suatu 

bahasa standar yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibangun dan 

berkomunikasi dengan komponen yang digunakan, untuk menunjukkan hubungan 

antara software dan hardware. 

Dengan kata lain, pada tahap inilah analisis kebutuhan yang telah didapat pada 

tahap sebelumnya dituangkan, sehingga setelah selesai menyusun UML, maka dapat 

dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam bukunya Rosa A. S & M Shalahudin (2011: 

117) menyebutkan bahwa UML dikelompokkan menjadi tiga kategori dan terdiri dari 

13 macam diagram. Berikut pembagian kategori pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Diagram UML (Rosa, 2011: 121) 
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Structure diagrams adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu struktur statis dari aplikasi. Behavior diagrams adalah 

kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan rangkaian perubahan yang 

terjadi pada sebuah aplikasi atau kelakuan aplikasi. Interaction diagrams yaitu 

kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi aplikasi dengan 

aplikasi lain maupun interaksi antar sub aplikasi pada suatu aplikasi. 

Dalam bukunya Reza B’Far (2004: 50) menyebutkan bahwa UML adalah alat 

umum dan penggunaannya bisa subjektif ketika diterapkan pada hal-hal tertentu, 

seperti berbagai platform. Ian Sommerville (2015: 205) menyebutkan bahwa tingkat 

detail yang dibutuhkan dalam model desain tergantung pada proses desain yang 

digunakan. 

Use case diagram 

Reza B’Far (2004: 165) menyebutkan use case sangat membantu dalam 

mendefinisikan bagaimana suatu sistem akan digunakan dan persyaratan apa yang 

harus dipenuhi. Rosa A.S & Shalahuddin (2011:130) mengungkapkan use case 

bertujuan untuk mengetahui terdapat fungsi apa saja di dalam sebuah sistem informasi 

dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Janis Osis dan Uldins 

Donnis (2017: 23) mengemukakan diagram use case menunjukkan serangkaian use 

case dan aktor serta hubungannya, yang digunakan untuk mengatur dan memodelkan 

aspek dinamis dari suatu sistem. 

Alistair Cockburn dalam Pressman (2010: 155) mencirikan use case sebagai 

kontrak untuk perilaku, kontrak disini dimaksudkan sebagai cara aktor menggunakan 

sistem berbasis komputer untuk mencapai beberapa tujuan. Dari beberapa penjelasan 

tersebut jelas menunjukkan pentingnya use case untuk memfasilitasi pemahaman user 
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maupun producers yang dapat menggambarkan interaksi yang terjadi antara actor dan 

sistem. Berikut adalah contoh use case diagram Safehouse System pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Contoh Use case diagram SafeHouse system 

Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskipsikan message dan waktu hidup objek yang dikirimkan dan diterima antar 

objek (Rosa A.S & Shalahuddin, 2011: 137). Oleh karena itu untuk menggambarkan 

sequence diagram maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use 

case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. 

Pada Ian Sommerville (2015: 146) menyebutkan sequence diagram menunjukkan 

urutan interaksi yang terjadi selama use case atau use case instance tertentu. 

Setelah peristiwa diidentifikasi dengan memeriksa use case, pemodel membuat 

sequence diagram, yaitu representasi tentang bagaimana peristiwa menyebabkan 

aliran dari satu objek ke objek lain sebagai fungsi waktu. Intinya, sequence diagram 

adalah versi singkat dari use case. Ini mewakili kelas utama dan peristiwa yang 

menyebabkan perilaku mengalir dari kelas ke kelas (Roger S. Pressman, 2010: 197-
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198). Dari beberapa pengertian di atas kemudian dapat dilihat pentingnya sequence 

diagram untuk menggambarkan aliran peristiwa yang terjadi dari suatu objek ke objek 

lainnya sehingga memberikan pemahaman urutan suatu objek. 

Activity Diagram 

Janis osis dan uldis donnis (2017: 24) mendeskripsikan activity diagram 

digunakan untuk memodelkan tampilan dinamis suatu sistem yang menunjukkan 

serangkaian tindakan, aliran kontrol berurutan atau bercabang dari aktivitas satu ke 

yang lain dan nilai-nilai yang dihasilkan atau dikonsumsi oleh tindakan. Disarikan dari 

Reza B’Far (2004: 213) activity diagram menggambarkan langkah-langkah aktivitas 

dari pemrosesan internal oleh suatu objek, yang terjadi selama suatu proses untuk 

menyelesaikan perilaku. 

Menurut Rosa A.S & Shalahuddin (2011: 134), activity diagram menggambarkan 

aktivitas atau workflow (aliran kerja) dari sebuah aplikasi. Jadi activity diagram 

menggambarkan aktivitas aplikasi bukan aktivitas apa yang dilakukan oleh aktor. 

Activity diagram melengkapi use case dengan memberikan representasi grafis dari 

aliran interaksi dalam skenario tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan betapa 

pentingnya activity diagram digambarkan untuk memberikan pemahaman mengenai 

suatu alur proses internal sebuah objek dari suatu aksi atau perilaku atau tindakan yang 

dilakukan. 

Class Diagram 

Class diagram merepresentasikan kelas, definisi, dan hubungan mereka. 

Hubungan dalam diagram kelas menggambarkan bagaimana kelas berinteraksi, 

berkolaborasi, dan mewarisi dari kelas lain. Kelas juga bisa mewakili tabel relasional, 

user interfaces, dan controllers (Bhuvan Unhelkar, 2018: 21). Bhuvan Unhelkar 
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(2005: 69) juga menyebutkan bahwa class diagram memungkinkan pembuatan model 

basis data relasional yang baik. Ini karena mereka memetakan dengan sangat baik ke 

tabel relasional. 

Bernhard Rumpe (2017: 34) menjelaskan bahwa class diagram menggambarkan 

struktur atau lebih tepatnya arsitektur suatu sistem. Konsep kelas digunakan secara 

universal dalam pemodelan dan pemrograman, karena itu ia menawarkan tulang 

punggung yang memungkinkan untuk melacak persyaratan dan kesalahan melalui 

berbagai kegiatan proyek. Adapun Reza B’Far (2004: 172) berpendapat bahwa 

diagram kelas adalah salah satu diagram inti pada pemodelan UML, ia merupakan 

fondasi untuk diagram penempatan dan komponen serta memodelkan tampilan 

struktural suatu sistem. Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa class diagram merupakan diagram yang cukup penting untuk digambarkan 

untuk mendefinisikan kelas-kelas dan hubungannya dalam mengembangkan suatu 

sistem perangkat lunak. 

b) Perancangan Basis Data 

Dalam bukunya Ir. Harianto Kristanto (1994: 1) menjelaskan bahwa basis data 

adalah kumpulan file yang saling berelasi, relasi tersebut biasanya ditunjukkan dengan 

kunci dari setiap file. Dari pendapat lain menurut Canggih Ajika Pamungkas (2017: 2) 

menyebutkan bahwa basis data merupakan suatu kumpulan data terhubung yang 

disimpan secara bersama-sama pada suatu media, yang diorganisasikan berdasarkan 

sebuah skema atau struktur tertentu, dan dengan software untuk melakukan manipulasi 

untuk kegunaan tertentu. Sedangkan tujuan perancangan basis data adalah untuk 

memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan 

aplikasi-aplikasinya, memudahkan pengertian struktur informasi, dan mendukung 
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kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa obyek penampilan. (Abdillah, dkk, 

2003:20). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan perancangan basis data 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat hubungan antara data-data yang 

dibutuhkan sehingga data tersebut dapat dimanipulasi untuk mencapai tujuan yang 

menunjang kebutuhan user. 

Disarikan dari Antun Peicevic (2016: 9) My Structured Query Language 

(MySQL) adalah salah satu dari sekian banyak Relational Database Management 

System (RDBMS) yang menggunakan bentuk standar dari bahasa data Structured 

Query Language (SQL).  

Elizabeth Naramore, dkk (2005: 7) menjelaskan bahwa MySQL adalah konstruksi 

basis data yang memungkinkan PHP dan Apache bekerjasama untuk mengakses dan 

menampilkan data dalam format yang dapat dibaca ke browser. Menurut M. Agus J. 

Alam (2005: 3) sebagai suatu program database server, MySQL menyediakan fasilitas 

untuk mengatur dan mengelola database, serta menyediakan bahasa pemrograman 

SQL untuk mengolah database client-server. 

Dalam perbandingan yang dilakukan oleh eWEEK dari beberapa basis data 

(MySQL, Oracle, MS SQL, IBM DB2, dan Sybase ASE), MySQL dan Oracle sama-

sama mempunyai kinerja terbaik dan skalabilitas terbesar. MySQL sangat scalable, 

dan mampu menangani puluhan ribu tabel dan miliaran baris data. Selain itu, ia 

mengelola sejumlah kecil data dengan cepat dan lancar. (Russel Dyer, 2008: 3).  

4) Construction 

Pada tahap ini, dokumen komponen desain diwujudkan sebagai satu set program 

kemudian dilanjutkan dengan pengujian untuk mengetahui kesalahan teknis maupun 
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non teknis pada aplikasi. Dokumen diimplementasikan menggunakan bahasa yang 

dapat dimengerti oleh mesin yaitu bahasa pemrograman melalui proses coding, 

berdasarkan desain dan lingkungan yang ditargetkan. Adapun penulisan code berdasar 

target lingkungan yaitu Android mobile, maka dibutuhkan bantuan software lain yaitu 

Android Studio. 

a) Android 

Android adalah sistem operasi mobile phone berbasis linux. Android 

bersifat open source yang source code-nya diberikan secara gratis untuk para 

pengembang yang menciptakan aplikasi agar dapat berjalan di Android (Stephanus 

Hermawan S, 2011: 2). Dalam bukunya Nazruddin Safaat H (2015: 1) mendefinisikan 

Android sebagai suatu sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang 

mencakup sistem operasi, aplikasi dan middleware. Android menyediakan platform 

terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. 

Pada Gambar 4 merupakan data statistik versi sistem operasi Android yang 

digunakan dari situs resmi pengembang Android yaitu developer.android.com. 

 

Gambar 4. Statistik Perangkat Android 
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Berdasarkan data yang tertera pada Gambar 5, sistem operasi Android yang 

paling banyak digunakan oleh pengguna pada tahun 2018 adalah versi Lollipop, 

Marshmallow, Nougat dan Oreo. Pada Gambar 5 menunjukkan diagram logis 

arsitektur sistem Android mengenai bagaimana gambaran tentang semua aplikasi, 

komponen, dan pustaka diatur di platform Android. 

 

Gambar 5. Arsitektur Android 

Dalam bukunya, Ted Hagos (2018: 3) menyampaikan bahwa sistem operasi 

Android dibagi menjadi lima bagian dalam empat lapisan utama: 

Linux kernel 

Linux kernel bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan perangkat keras, 

berbagai layanan seperti manajemen memor, resources, drivers, eksekusi proses, dan 

sistem-sistem operasi Android lainnya. Android memiliki Linux tertanam di dalamnya 

yang menangani antarmuka perangkat keras dan beberapa fungsi kernel lainnya. 

Libraries 

Di atas Linux kernel terdapat Libraries tingkat rendah seperti SQLite, OpenGL, 

dan sebagainya. Ini berisi kode yang menyediakan fitur utama dari Android, sebagian 
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besar ditulis dalam bahasa C/C++. Sebagai contoh, Android mendukung pemutaran 

format audio, video, dan gambar, serta SQLite untuk dukungan database. 

Android runtime 

Pada tingkat yang sama dengan Libraries, terdapat Android runtime (Android 

core libraries dan Dalvik virtual machine) yang merupakan tempat aplikasi Android 

dijalankan. Dalvik adalah mesin virtual khusus yang dirancang khusus untuk Android 

dan dioptimalkan untuk perangkat seluler bertenaga baterai dengan memori dan daya 

CPU terbatas. Dalvik bukan virtual machine java, padahal Android dibangun 

menggunakan bahasa java, sehingga diperlukan sebuah libraries untuk 

menerjemahkan bahasa java yang diatur oleh core libraries. 

Application framework 

Applications Frameworks adalah tempat di mana developer aplikasi melakukan 

pengembangan aplikasi yang akan dijalankan pada sistem Android. Applications 

Frameworks berada pada Libraries dan Android Runtime karena membutuhkan 

keduanya untuk menulis aplikasi. Komponen-komponen yang termasuk di dalam 

Applications Frameworks meliputi Activity Manager, Window Manager, Content 

Providers, View System, Package Manager, Telephony Manager, Resource Manager, 

Location Manager, dan Notification Manager. Notification Manager memungkinkan 

agar suatu aplikasi dapat menampilkan peringatan yang dapat di kostumasi pada status 

bar. 

Applications 

Lapisan ini adalah lapisan aplikasi, serangkaian aplikasi seperti kalender, 

kontak, SMS dan lain sebagainya akan terdapat pada perangkat lapisan ini. Semua 

aplikasi yang di download dari Google Play Store akan berada pada lapisan ini. 
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Menurut Ted Hagos (2018: 36) komponen aplikasi adalah blok bangunan 

penting dari aplikasi Android. Komponen ini cukup unik untuk arsitektur Android 

karena platform komputasi lainnya tidak membangun aplikasi dengan cara yang sama. 

Komponen dapat digunakan untuk melakukan suatu hal seperti menunjukkan layar, 

menjalankan background process, menyediakan data, dan sebagainya. Komponen ini 

dapat membuat fungsi untuk komponen lain, bahkan untuk aplikasi lain di luar aplikasi 

tersebut. Ada empat jenis komponen pada aplikasi Android, yaitu: 

Activities 

Activity menyajikan tampilan visual program yang sedang digunakan oleh user. 

Setiap Activity dideklarasikan dalam sebuah kelas yang bertugas untuk menampilkan 

interface pengguna yang terdiri dari Views dan respon terhadap Event. 

Service 

Service tidak memiliki tampilan interface, melainkan berjalan di 

balik layar untuk waktu yang tidak terbatas. Komponen service bertujuan untuk 

memperbarui sumber data dan menampilkan notifikasi, serta melakukan pengolahan 

data yang perlu diproses terus menerus. 

Broadcast Receiver 

Broadcast Receivers merupakan komponen yang sebenarnya tidak melakukan 

apa-apa kecuali menerima dan bereaksi menyampaikan pemberitahuan. Sebagian 

besar Broadcast berasal dari sistem misalnya, baterai sudah hampir habis, informasi 

zona waktu telah berubah, atau user telah mengubah bahasa pada perangkat. Sama 

halnya dengan service, Broadcast Receivers tidak menampilkan antarmuka user. 

Namun, Broadcast Receivers dapat menggunakan Notification Manager untuk 

memberitahukan sesuatu kepada user. 
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Content Providers 

Content Providers digunakan untuk mengelola dan berbagi database. Data dapat 

disimpan dalam file sistem, dalam database SQLite, atau dengan cara lain yang pada 

prinsipnya sama. Dengan adanya Content Provider memungkinkan antar aplikasi 

untuk saling berbagi data. Komponen ini sangat berguna ketika sebuah aplikasi 

membutuhkan data dari aplikasi lain, sehingga mudah dalam penerapannya. Seperti 

contoh apabila sebuah aplikasi membutuhkan aplikasi kalendar dan kontak maka 

aplikasi tersebut tidak perlu membuat aplikasi kalender dan kontak, dan tinggal 

menggunakan komponen conten providers. 

Disarikan dari Wallace Jackson (2017: 4) adapun kelebihan dari Android adalah 

Android didasarkan pada teknologi open source, dan gratis untuk penggunaan 

pengembangan komersial, tanpa biaya di muka dan tanpa royalti yang sedang 

berlangsung. Selain gratis untuk penggunaan komersial, OS Android memiliki salah 

satu perusahaan terbesar, terkaya, dan paling inovatif dalam komputasi modern saat 

ini di belakangnya yaitu Google. Dalam bukunya Paul Cardle (2017: 10) menyebutkan 

Android memiliki pangsa pasar sekitar 85% pada 2016 seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 6 (sumber data: http://www.idc.com/). Mengingat pangsa pasar ini, jelas 

bermanfaat untuk berinvestasi dalam pengembangan aplikasi Android. 

 

Gambar 6. Pangsa pasar sistem operasi Android pada 2015-2016 
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Cara yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android adalah 

menggunakan suatu bahasa pemrograman yaitu Java. Meskipun Java adalah tool untuk 

tujuan umum, Java dapat digunakan bersama dengan Android Software Development 

Kit (SDK) di lingkungan Android Studio untuk mengembangkan aplikasi. (Paul 

Cardle, 2017: 14). 

Android Studio adalah Integrated Development Environment (IDE) resmi dari 

Android untuk pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android, diresmikan pada 

tanggal 16 Mei 2013 di Google I/O conference. Android Studio berbasis IntelliJ IDEA 

dari JetBrains dan menggunakan Bahasa Java. Selain code editor dan tools 

pengembangan IntelliJ yang kuat, Android Studio menawarkan lebih banyak fitur 

yang meningkatkan produktivitas ketika membangun aplikasi Android. 

b) Testing 

J. M. Voas dan K. W. Miller dalam Jerry Zeyu Gao (2003: 87) memprediksi 

kemungkinan kegagalan yang terjadi jika software mengandung kesalahan, mengingat 

eksekusi software berhubungan dengan distribusi input selama black box testing. 

William E. Lewis (2005: 9) menerangkan sebagian besar Software Quality Assurance 

(QA) dapat dikategorikan menjadi Software Testing (verifikasi dan validasi), Software 

Configuration Management, dan Quality Control. Verifikasi membuktikan bahwa 

suatu produk memenuhi persyaratan yang ditentukan selama kegiatan sebelumnya 

yang dilakukan dengan benar sepanjang siklus pengembangan, dan validasi 

memeriksa bahwa sistem tersebut memenuhi persyaratan pelanggan pada akhir siklus 

hidup. Kemudian Jeff Tian (2005: 6) menegaskan bahwa Software Testing adalah 

bagian penting dari kegiatan Software Quality Assurance, dan Software Quality 

Assurance adalah bagian penting dari kegiatan Software Quality Engineering. Adapun 
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cakupan dan susunan hirarki dari Testing, Quality Assurance, dan Software Quality 

Engineering adalah seperti Gambar 7. 

 

Gambar 7. Cakupan dan susuan hirarki: Testing, Quality Assurance, Software 

Quality Engineering. Sumber: Jeff Tian (2005: 6). 

A.L. Goel dalam Hrushikesha Mohanty (2017: 73) berpendapat bahwa Software 

testing didefinisikan sebagai "the search for discrepancies between the outcome 

produced by software versus what the user expects it to do". Tujuan dari Software 

testing adalah untuk mengkonfirmasi bahwa produk yang diberikan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dengan cara memvalidasi persyaratan fungsi dan 

nonfungsi untuk mengungkap sebanyak mungkin masalah dan kesalahan program 

selama proses pengujian software (Jerry Zeyu Gao, dkk, 2003: 109). Menurut William 

E. Lewis (2005: 289) Software testing adalah suatu aktivitas yang menjalankan 

serangkaian eksekusi dinamis terhadap program perangkat lunak, yang dilakukan 

setelah source code perangkat lunak dikembangkan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa software testing 

merupakan suatu kegiatan penjaminan kualitas yang sangat penting dan memiliki 

tugas utama untuk memvalidasi komponen software berdasarkan spesifikasi yang 

diberikan, dan menjamin kualitas software sehingga menghasilkan software 

berkualitas tinggi yang minim permasalahan ketika digunakan. 
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5) Deployment 

Pada tahap ini aplikasi diserahkan kepada pengguna. Pengguna akan menguji 

coba dan memberikan umpan balik terhadap aplikasi yang sudah digunakan. 

Penerapan aplikasi kepada pengguna melibatkan penginstalan perangkat lunak sistem 

serta mengonfigurasinya dengan benar. Sehingga diperlukan adanya suatu cara untuk 

menyalurkan aplikasi tersebut. Adapun berbagai cara dalam menyerahkan aplikasi 

kepada pengguna, salah satunya yaitu play store yang didalamnya terdapat jutaan 

konten digital  (Roger S. Pressman, 2010: 375). 

b. Aplikasi Mobile 

Aplikasi menurut HM Jogiyanto (1999: 12) adalah penggunaan dalam suatu 

komputer, pernyataan (statement) atau instruksi (instruction) yang disusun sedemikian 

rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Sedangkan mobile 

dalam kamus oxford bahasa inggris memiliki arti dapat berpindah secara mudah dan 

bebas kapan dan dimana saja, mobile seringkali dihubungkan dengan mobile phones 

serta teknologi lain. 

Vijay Kumar Velu (2016: 3) menjelaskan salah satu teknologi masa depan yang 

menarik di ruang aplikasi mobile adalah pengembangan aplikasi seluler yang berjalan 

di perangkat Android, di mana aplikasi dapat mendengarkan sinyal dari suar di dunia 

fisik dan bereaksi sesuai itu. Vijay (2016: 3) juga menyebutkan aplikasi secara luas 

dikategorikan ke dalam jenis, yaitu: 

1) Native apps 

Native apps yang berada di sistem operasi seluler diinstal melalui toko aplikasi 

masing-masing. Aplikasi ini dirancang untuk platform tertentu dan dapat 

memanfaatkan semua fitur perangkat, seperti penggunaan kamera, GPS, daftar kontak 
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telepon, dan sebagainya yang merupakan kelebihan pada native apps. Kelebihan 

lainnya menurut Jeff McWherter dan Scott Gowell (2012: 22) adalah native apps dapat 

mengakses konten secara offline. Maupun saat menyimpan data secara lokal, aplikasi 

ini dapat menggunakan layanan latar belakang untuk melihat apakah perangkat 

memiliki akses ke Internet, dan meminta user jika ingin memperoleh kumpulan data 

yang diperbarui. 

2) Mobile web apps 

Mobile web apps adalah aplikasi non-asli. Pengguna mengaksesnya seperti akan 

mengakses halaman web lain, namun dioptimalkan untuk mobile. Aplikasi berjalan di 

bawah browser web. Aplikasi semacam ini tampaknya berfungsi di dalam browser, 

tetapi tanpa jendela browser yang terlihat. Aplikasi ini memiliki kompatibilitas yang 

tinggi karena dapat diakses pada segala platform, namun untuk mengaksesnya harus 

terhubung ke internet sehingga tidak dapat menyimpan data secara offline. 

3) Hybrid apps 

Hybrid apps mencoba memadukan yang terbaik dari kedua pendekatan tersebut. 

aplikasi menggunakan kekuatan komputasi sisi server tetapi tidak memperlakukan 

perangkat hanya sebagai front end. Aplikasi ini memiliki komponen asli yang berada 

di suatu perangkat dan dapat menggunakan fitur lokal seolah-olah itu adalah aplikasi 

asli. Kelebihannya adalah pengembangan aplikasi ini lebih mudah dan hemat biaya, 

namun API terkait fitur spesifik perangkat yang terbatas dibandingkan dengan native 

apps. 

Gartner dalam Mahesh Panhale (2016: 1) mengatakan bahwa Perusahaan 

menemukan bahwa mereka perlu mendukung banyak platform, terutama karena tren 

BYOD (bring your own device) sedang mendapatkan momentum. Selain itu, tren app-

only juga mendukung tren BYOD ini. App-only berarti bahwa aplikasi, yang dulu 
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tersedia melalui browser web desktop dan juga perangkat seluler, menghentikan 

pengoperasian aplikasi web, sehingga memaksa pelanggan untuk mengakses aplikasi 

melalui aplikasi seluler saja. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Aplikasi mobile merupakan 

aplikasi yang dapat diakses pada perangkat yang bergerak dan dapat terhubung ke 

internet, sehingga dalam penggunaannya aplikasi mobile dapat digunakan dimana saja 

dan kapan saja. 

2. Kualitas Perangkat Lunak 

Menurut Roger S. Pressman (2010: 400) dalam arti paling umum, kualitas 

perangkat lunak merupakan proses efektif suatu perangkat lunak yang diterapkan 

dengan cara menciptakan produk yang bermanfaat dan memberikan nilai terukur bagi 

mereka yang memproduksinya dan mereka yang menggunakannya. Disarikan dari Jeff 

Tian (2005: 15-18) kualitas perangkat lunak tidak bisa didefinisikan secara mutlak, 

karena perbedaan pandangan dan harapan kualitas ditentukan oleh kedua belah pihak 

yaitu pembuat software dan pengguna software. Untuk mengakomodasi pandangan 

dan harapan kualitas yang berbeda maka terdapat beberapa model atau kerangka kerja 

yang diusulkan untuk mencapai kualitas perangkat lunak. 

Tujuan kualitas perangkat lunak biasanya dicapai dengan mengikuti rencana 

Software Quality Assurance yang menyatakan akan menggunakan metode apa pada 

proyek untuk memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Rencana tersebut 

menyatakan, kegiatan kualitas mana yang dapat dipantau daripada menetapkan tujuan 

yang mustahil, seperti tidak ada cacat perangkat lunak sama sekali atau 100 persen 

perangkat lunak yang dibuat dapat diandalkan (William E. Lewis, 2005: 8).  

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perangkat 

lunak yang baru dikembangkan memiliki kemungkinan yang tidak berjalan sesuai 
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dengan kebutuhan, maka perlu adanya standar kualitas yang dicapai untuk menentukan 

kualitas dari perangkat lunak tersebut. Standar internasional yang ada adalah ISO/IEC 

25010: 2011 yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization 

(ISO) and Internasional Electrotechnical Commision (IEC). 

Di dalam jurnal Nigel Bevan (2010) disarikan dari ISO, ISO/IEC 25010 berisi 

model untuk kualitas produk perangkat lunak yang terdiri dari karakteristik dan sub-

karakteristik yang dapat digunakan sebagai daftar periksa masalah ketika menentukan 

kualitas persyaratan atau ketika mengevaluasi kualitas. Model kualitas perangkat 

lunak yang diatur sebagai standar dalam ISO/IEC 25010 dibagi menjadi delapan 

karakter seperti pada Gambar 8 yaitu functional suitability, performance efficiency, 

compatibility, usability, reliability, security, maintainability, portability. 

 

Gambar 8. Model Kualitas Produk 

Nigel Bevan (2010) memberikan pengertian bahwa kepentingan relatif setiap 

karakteristik dan sub-karakteristik dari standart ISO yang akan digunakan tergantung 

pada sifat produk dan konteks penggunaan. Dalam artikel Assaf Ben David (2011: 2) 

mengemukakan untuk menentukan dahulu cakupan pengujian suatu aplikasi mobile, 

dan kemudian mengusulkan 4 aspek untuk pengujian mobile application, yaitu aspek 

functional suitability, aspek performance efficiency, aspek compatibility, dan aspek 



31 
 

usability. Luis Ricardo Corral Velazquez (2014: 22) menyebutkan karakteristik 

kualitas ISO/IEC 25010 dibagi menjadi dua yaitu, model product quality dan model 

quality in use. Kedua pendekatan tersebut cocok diterapkan, karena kualitas aplikasi 

mobile mempertimbangkan dari sudut pandang pengembang maupun pengguna. 

Berdasarkan hasil penelitian Corral (2014: 101) yang mengaitkan persyaratan kualitas 

dari toko aplikasi mobile (app store) dengan karakteristik kualitas standar ISO/IEC 

25010 didapat peringkat karakteristik standar kualitas yang kemudian diketahui 

karakteristik produk apa yang memiliki relevansi tertinggi di ruang lingkup yang 

diperlukan di app store. Menggunakan hasil dan peringkat tersebut didapat model 

standar kualitas software berbasis mobile yang spesifik, yang bertujuan menyediakan 

sarana untuk menilai kualitas produk software berbasis mobile berdasarkan 

persyaratan pasar di dunia nyata. Adapun karakteristik yang menduduki peringkat 

teratas adalah functional suitability, aspek performance efficiency, aspek 

compatibility, dan aspek usability. 

a. Functional suitability 

Disarikan dari Stefan Wagner (2013: 44) functional suitability oleh beberapa ahli 

dianggap atribut quality yang paling penting. ISO/IEC 25010 mendeskripsikan 

Functional Suitability sebagai sejauh mana suatu produk menyediakan fungsi yang 

memenuhi kebutuhan yang dinyatakan ketika digunakan dalam kondisi tertentu. 

Terdapat tiga subkarakteristik yang terdapat pada Functional Suitability yaitu: 

1) Functional completeness yaitu sejauh mana serangkaian fungsi mencakup semua 

tugas dan tujuan pengguna yang ditentukan. 

2) Functional corectness yaitu sejauh mana suatu produk atau sistem memberikan 

hasil yang benar dengan tingkat presisi yang dibutuhkan. 
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3) Functional appropriateness yaitu sejauh mana fungsi memfasilitasi penyelesaian 

tugas dan tujuan yang ditentukan. 

Berdasarkan pengertian tersebut Jeff Tian (2005: 74) menyebutkan pengujian 

functional fokus pada fungsi eksternal sistem software atau berbagai komponennya, 

sambil melihat objek yang akan diuji sebagai black box yang mencegah melihat konten 

di dalamnya. Jeff Tian (2005: 144) juga mendeskripsikan bentuk umum dari black box 

testing adalah penggunaan checklist spesifikasi, yang fokusnya mengidentifikasi 

fungsi eksternal yang seharusnya ada, serta informasi tentang perilaku yang 

diharapkan. Fungsi eksternal yang diidentifikasi biasanya dikaitkan dengan beberapa 

harapan pengguna, dari mana input dan output yang diharapkan dapat diturunkan 

untuk membentuk test case. 

William E. Lewis (2005: 59) mendefinisikan sebuah test case sebagai proses 

langkah demi langkah di mana tes dijalankan. Test case adalah serangkaian data uji 

khusus dan prosedur terkait yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Ini mencakup 

tujuan dan kondisi pengujian, langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatur tes, 

input data, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual.  

 Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa functional 

suitability adalah pengujian terhadap fung-fungsi yang berjalan sebagai karakteristik 

yang harus dicapai dalam standar kualitas dengan menggunakan metode black box 

testing. Dalam pengujiannya digunakan sebuah test case yang berupa cheklist dimana 

terdapat data input dan harapan output yang perlu diuji oleh seorang ahli. 

b. Performance efficiency 

Performance efficiency menggambarkan seberapa baik produk merespons 

permintaan user dan seberapa efisien pelaksanaannya. (Stefan Wagner: 2013, 62). 
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ISO/IEC 25010 mendeskripsikan karakteristik ini mewakili kinerja relatif terhadap 

jumlah sumber daya yang digunakan dalam kondisi yang dinyatakan. Karakteristik ini 

terdiri dari subkarakteristik berikut: 

1) Time behavior adalah sejauh mana respons dan waktu pemrosesan serta tingkat 

throughput suatu produk atau sistem, saat menjalankan fungsinya, memenuhi 

persyaratan. 

2) Resource utilization adalah sejauh mana jumlah dan jenis sumber daya yang 

digunakan oleh suatu produk atau sistem, saat menjalankan fungsinya, memenuhi 

persyaratan. 

3) Capacity adalah sejauh mana batas maksimum suatu produk atau parameter 

sistem memenuhi persyaratan. 

Stefan wagner (2013: 11) menuturkan bahwa performence efficiency adalah faktor 

kualitas yang paling diperhatikan oleh software engineers karena menyangkut 

seberapa efisien sumber daya hardware yang digunakan oleh software.  

c. Compatibility 

ISO/IEC 25010 mendeskripsikan karakteristik ini mengukur sejauh mana suatu 

sistem, produk atau komponen dapat bertukar informasi dengan sistem, produk atau 

komponen lain, dan/atau menjalankan fungsi yang disyaratkan, sambil berbagi 

lingkungan perangkat keras atau perangkat lunak yang sama. Karakteristik ini terdiri 

dari subkarakteristik berikut: 

1) Co-existence adalah sejauh mana suatu produk dapat melakukan fungsi yang 

diperlukan secara efisien sambil berbagi lingkungan dan sumber daya yang sama 

dengan produk lain, tanpa dampak yang merugikan pada produk lain. 
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2) Interoperabilitas adalah sejauh mana dua atau lebih sistem, produk atau 

komponen dapat bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah 

dipertukarkan. 

Menurut Assaf Ben David (2012: 64) ruang lingkup pengujian semacam ini yaitu 

menilai aplikasi atau web menggunakan beragam browser, sistem operasi, tipe 

perangkat, ukuran perangkat, variasi dalam kecepatan koneksi, perubahan teknologi, 

dan berbagai standar dan protokol. Stefan Wagner (2013:62) mengungkapkan bahwa 

produk perangkat lunak saat ini jarang beroperasi di lingkungan yang terisolasi dan 

oleh karena itu compatiblity menentukan kualitas suatu produk yang tidak 

mengganggu atau bahkan dapat bekerja sama dengan produk lain. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pengujian perangkat lunak pada 

karakteristik compatibility perlu dilakukan khususnya pada sub karakteristik co-

existence. 

d. Usability 

ISO/IEC 25010 mendeskripsikan karakteristik ini mengukur sejauh mana produk 

atau sistem dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan dengan efektivitas, efisiensi dan kepuasan dalam konteks penggunaan 

tertentu. Karakteristik ini terdiri dari subkarakteristik berikut: 

1) Appropriateness recognizability yaitu sejauh mana pengguna dapat mengenali 

apakah suatu produk atau sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. 

2) Learnability yaitu sejauh mana suatu produk atau sistem dapat digunakan oleh 

pengguna tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan untuk 

menggunakan produk atau sistem dengan efektivitas, efisiensi, kebebasan dari 

risiko dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. 
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3) Operability yaitu sejauh mana produk atau sistem memiliki atribut yang 

membuatnya mudah dioperasikan dan dikendalikan. 

4) User error protection yaitu sejauh mana sistem melindungi pengguna dari 

membuat kesalahan. 

5) User interface aesthetics yaitu sejauh mana antarmuka pengguna memungkinkan 

interaksi yang menyenangkan dan memuaskan bagi pengguna. 

6) Accessibility yaitu sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan oleh orang-

orang dengan jangkauan karakteristik dan kemampuan terluas untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan dalam konteks penggunaan yang ditentukan. 

Stefan Wagner (2013:11) berpendapat bahwa faktor kualitas yang dapat 

mencakup hampir semua faktor kualitas lainnya, adalah usability. Ini menggambarkan 

seberapa baik dan dengan kepuasan apa pengguna dapat mengoperasikan perangkat 

lunak. Oleh karena itu, kesesuaian fungsional, keandalan dan kinerja semua 

memainkan peran dalam kegunaan. Oleh Jeff Tian (2005: 215) diungkapkan bahwa 

pengujian usability berfokus pada masalah kemudahan penggunaan berbagai desain, 

tata letak keseluruhan, dan navigasi. Pengujian usability sangat bergantung pada 

preferensi subjektif dari pengguna yang dipilih. Fokusnya bukan pada keandalan 

(pengiriman informasi atau dokumen yang diperlukan dengan benar), tetapi pada 

penampilan dan kegunaan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pengujian perangkat lunak pada 

karakteristik usability perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas desain, tata letak dan 

navigasi dari sisi pengguna. 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya: 
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1. Hasil penelitian dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Mobile Untuk 

Notifikasi Jadwal Kuliah Berbasis Android (Studi Kasus : Stmik Provisi 

Semarang)” yang disusun oleh Pamela Alfa Adelia Darmadji pada tahun 2014. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi mobile untuk 

mengakses jadwal kuliah di STMIK ProVisi. Hasil dari penelitian ini berupa 

aplikasi mobile untuk notifikasi jadwal pada STMIK PROVISI, yang dapat 

diakses oleh seluruh mahasiswa dan menghadirkan data secara otomatis serta fitur 

notifikasi untuk jadwal kuliah yang harus dijalankan. 

2. Hasil penelitian dengan judul “Analisis Dan Perancangan Notifikasi Untuk 

Kegiatan Forum Asisten Dengan Menggunakan Cloud Sms Gateway” oleh Zara 

Dwi Rahayu dan Krisnawati pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis dan merancang sistem informasi Notifikasi Untuk Kegiatan Forum 

Asisten Dengan Menggunakan Cloud SMS Gateway. Hasil dari penelitian ini 

berupa Sistem informasi notifikasi kegiatan dengan memanfaatkan cloud SMS 

Gateway untuk memberitahukan pengumuman pada Forum Asisten. 

3. Hasil penelitian dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Mobile Notifikasi 

Berbasis Android Untuk Mendukung Kinerja di Instansi Pemerintahan” oleh 

Muhammad Irsan pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan aplikasi berbasis mobile yang dapat mengirim pemberitahuan 

informasi secara real time, untuk memantau, mengambil tindakan dan mengirim 

pemberitahuan peringatan kepada karyawan yang diinginkan. Hasil dari penelitian 

ini adalah berupa Aplikasi Mobile Notifikasi Berbasis Android yang dapat 

memberitahukan informasi-informasi perkantoran seperti acara, kegiatan maupun 

rapat kepada para user atau pegawai yang dikirim melalui webserver ke aplikasi 
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client. Aplikasi dapat memberitahukan secara otomatis kepada user atau pegawai 

yang sedang mengerjakan laporan mengenai tenggat penggerjaan laporan tinggal 

tersisa beberapa hari lagi agar pengumpulan laporan dapat tepat waktu.  

C. Kerangka Pikir 

Pengembangan aplikasi notifikasi jadwal sekolah didasari oleh permasalahan 

yang timbul di lingkungan sekolah. Permasalahannya adalah informasi tentang 

jadwal sekolah tersebut kurang fleksibel dan efisien untuk diakses. Sehingga 

siswa kurang teliti dalam melihat jadwal sehingga banyak detail jadwal pelajaran 

yang terlupakan, seperti pekerjaan rumah, tugas, lokasi kelas, dan lain-lain. Pihak 

SMK N 2 Depok belum memanfaatkan teknologi informasi berbasis mobile untuk 

menampilkan informasi jadwal sekolah siswa. Berdasarkan permasalahan di atas 

yang didukung dengan perkembangan teknologi Android, maka alternatif solusi 

yaitu dengan mengembangkan aplikasi notifikasi jadwal sekolah berbasis 

Android. 

Tahapan pengembangan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi analisis 

kebutuhan, melakukan perencanaan, merancang desain, melakukan pengkodean, 

menguji kualitas perangkat lunak sesuai dengan standar yang valid yaitu ISO/IEC 

25010 dan melakukan penyerahan aplikasi. ISO/IEC 25010 memiliki delapan 

karakteristik yaitu functional suitability, performance efficiency, compatibility, 

usability, reliability, security, maintanability dan portability. Karakteristik yang 

akan diujikan pada produk aplikasi notifikasi jadwal sekolah hanya beberapa dari 

seluruh karakteristik yang ada, karakteristik tersebut adalah functional suitability, 

performance efficiency, compatibility, dan usability karena sudah cukup untuk 
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mengetahui kualitas perangkat lunak berbasis mobile. Kerangka pikir dari 

penelitian ini dirangkum dalam Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dapat dipaparkan 

pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat dijawab dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana proses pengembangan aplikasi jadwal sekolah sehingga dapat 

diakses dimana saja dan kapan saja serta memberikan fitur notifikasi? 

2. Bagaimana kualitas aplikasi yang dikembangkan berdasarkan standar ISO/IEC 

25010 pada aspek Functional Suitability? 

Masalah: 

Solusi: 

Aplikasi notifikasi jadwal sekolah berbasis mobile 

Pengembangan: 

Communication → Planning → Modelling → 

Construction → Deployment 

Informasi jadwal sekolah di 

SMK N 2 Depok kurang 

fleksibel untuk diakses 

Belum ada pemanfaatan 

teknologi mobile untuk 

jadwal sekolah di SMK N 

2 Depok 

Analisis Kualitas: 

ISO/IEC 25010 meliputi aspek functional suitability, 

performance efficiency, usability, compatibility. 

Hasil: 

Aplikasi notifikasi jadwal sekolah siswa sebagai informasi 

dan pengingat jadwal sekolah di SMK N 2 Depok 

memenuhi standar ISO/IEC 25010 

Gambar 9. Kerangka Pikir Penelitian 
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3. Bagaimana kualitas aplikasi yang dikembangkan berdasarkan standar ISO/IEC 

25010 pada aspek Performance Efficiency? 

4. Bagaimana kualitas aplikasi yang dikembangkan berdasarkan standar ISO/IEC 

25010 pada aspek Usability? 

5. Bagaimana kualitas aplikasi yang dikembangkan berdasarkan standar ISO/IEC 

25010 pada aspek Compatibility? 
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