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1.1.  Latar Belakang 

Perencanaan keuangan adalah salah satu proses pencapaian tujuan hidup 

seseorang melalui manajemen keuangan secara terpadu dan terencana. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan adalah membuat rencana anggaran pengeluaran 

(financial planning) sehingga keuangan dapat terkontrol dengan baik. Manfaat dari 

perencanaan keuangan adalah setiap waktu dapat mengevaluasi pemasukan dan 

pengeluaran sebagai acuan kedepannya, sehingga nantinya dapat membantu 

seseorang untuk tetap dalam keadaan keuangan yang stabil (Hermansyah dkk, 

2018). 

Pentingnya perencanaan keuangan keluarga ialah kita bisa mengontrol 

keuangan sehingga tidak terjadinya pengeluaran yang berlebihan, dan juga 

mengatur skala prioritas dan merencanakan anggaran pengeluaran yang 

berorientasi kepada kebutuhan dan mendahulukan manfaat. Masalah yang dihadapi 

pada saat seseorang sudah memiliki penghasilan tetap, karena pengeluarannya tidak 

terkendali oleh keinginan yang berlebihan. Kestabilan keuangan merupakan faktor 

yang dapat mengukur kesejahteraan didalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh 

berencana menabung untuk membeli sebuah handphone dengan target tabungan 

sebesar Rp. 5.000.000, yang akan di gunakan 6 bulan lagi. Maka didapat dana yang 

harus ditabung setiap bulannya adalah Rp. 833.333 (Rozy dan Alisyahbana, 2017). 

Kendala yang dihadapi saat ini masih banyak yang belum paham dan mengusai 

ilmu Finansial Planning, sehingga banyak yang mengalami kesulitan dan mengeluh 

akibat pendapatan yang diterima kurang cukup memenuhi kebutuhan hidupnya, 

dikarenakan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat. Dengan aktifitas yang 

semakin bertambah membuat seseorang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, hal 

ini membuat seseorang tidak memikirkan untuk membuat suatu perencanaan 

keuangan. Perencanaan keuangan memang dibutuhkan seseorang untuk mengatasi 



masalah keuangan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Hermansyah 

dkk, 2018). 

Pada umumnya masalah yang dihadapi terkait perencanaan keuangan, faktor 

yang meyebabkan belum dapat melakukan perencanaan keuangan yaitu tidak 

memiliki tujuan keuangan yang jelas, merasa tidak memiliki pendapatan yang 

cukup, banyaknya pengeluaran, serta faktor lainnya (Rozy dan Alisyahbana, 2017). 

Perencanaan keuangan sangat penting bagi kesejahteraan dalam kehidupan 

seseorang, pada dasarnya perencanaan keuangan mengatur skala prioritas dan 

merencanakan anggaran pengeluaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan 

mendahulukan manfaat serta mengurangi keinginan yang berlebihan.  

Penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) 

dengan tiga fase yaitu, perencanaan kebutuhan, fase workshop design, dan fase 

implementasi. Pada saat RAD di implementasi, maka para pemakai bisa menjadi 

bagian dari keseluruhan proses pengembangan sistem dengan bertindak sebagai 

pengambil keputusan pada setiap tahapan pengembang (Setyawan dan Juanda, 

2020). RAD bisa menghasilkan suatu sistem yang dengan cepat karena sistem yang 

dikembangkan dengan memenuhi keinginan dari pemakai serta dapat mengurangi  

waktu untuk pengembangan ulang setelah tahap implementasi. Memilih metode 

RAD sebagai pengembang adalah untuk mendapatkan suatu desain yang dapat 

diterima oleh pengguna dan dapat dikembangkan dengan mudah, dapat 

memberikan batasan-batasan pada sistem supaya tidak terjadi perubahan. 

Metode RAD merupakan salah satu metode pengembangan suatu sistem 

dengan waktu yang relatif singkat. Untuk pengembangan suatu sistem 

membutuhkan waktu normal minimal 180 hari, namun dengan metode RAD suatu 

sistem dapat diselesaikan hanya dalam waktu 60-90 hari. Dalam menggunakan 

metode RAD ada keterlibatan pemakai dalam tahapan desain untuk mecapai 

kepuasan pemakai. Waktu yang telah ada dalam metode RAD agar dapat digunakan 

secara tepat dan baik agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian yang berdampak 

gagalnya dalam pengembangan sistem (Aswati dkk, 2017). 

Dari permasalahan dalam perencanaan keuangan keluarga maka dibutuhkan 

aplikasi perencana keuangan keluarga yang mampu untuk mengendalikan 



keuangan dan mengevaluasinya. Fungsi dari aplikasi ini akan memberikan 

informasi perencanaan keuangan dalam periode tertentu. Oleh karena itu 

dibutuhkan adanya aplikasi perencanaan keuangan keluarga ini dengan 

menyediakan menu yang paling utama yaitu perencaan keuangan itu sendiri, 

terdapat menu lain yang ada didalam aplikasi seperti menu pemasukan, menu 

pengeluaran, anggaran pengeluaran/perencanaan, dan laporan. Aplikasi 

perencanaan keuangan keluarga ini berbasis mobile mengingat pengguna 

smartphone sekarang berkembang pesat. Untuk mendukung hasil pembuatan 

aplikasi lebih baik dan terintegrasi maka digunakan metode RAD. 

1.2.  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu bagaimana penerapan aplikasi Perencanaan Keuangan Keluarga 

berbasis mobile dengan menggunakan metode RAD, yang memiliki menu utama 

perencanaan keuangan, menu pemasukan, pengeluaran, dan laporan. 

1.3.  Batasan Masalah 

 

Batasan masalah merupakan cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan 

maupun penyebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memiliki 

keselarasan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Adapun beberapa batasan 

pada penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan Keuangan Keluarga dapat diakses oleh orang yang sudah 

berkeluarga dan memiliki penghasilan. 

2. Pengguna dapat merencanakan keuangannya dengan memilih sesuai 

keinginannya seperti merencanakan membeli rumah, liburan, membeli 

kendaraan roda dua / empat, pendidikan anak, dan kebutuhan properti 

rumah. 

3. Aplikasi Perencanaan Keuangan Keluarga dapat menampilkan hasil 

jumlah tabungan perbulannya dan jumlah lama kita menabung. 

  



1.4. Tujuan 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Menghasilkan aplikasi perencanaan keuangan keluarga berbasis mobile. 

b. Menerapkan metode RAD sebagai pengembangan sistem. 

1.5.  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai peneliti  

a. Mempelajari metode pengembangan RAD. 

b. Mempelajari bagaimana proses membangun sistem. 

2. Sebagai pengguna 

a. Aplikasi mampu membantu suatu keluarga dalam merencanakan 

keuangannya. 

b. Aplikasi mempermudah dari satu keluarga untuk lebih memahami 

bagaimana merencanakan keuangan untuk dimasa yang akan datang. 
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