
BAB I 
PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang

Android adalah  sistem  operasi  dan  platform pemrograman  yang

dikembangkan oleh  Google untuk ponsel  cerdas  dan perangkat  seluler  lainnya

seperti tablet.  Android dapat berjalan di beberapa macam perangkat dari banyak

produsen yang berbeda.  Android menyertakan  kit development perangkat lunak

untuk penulisan kode asli dan perakitan modul perangkat lunak untuk membuat

aplikasi  bagi  pengguna  Android.  Android juga  menyediakan  pasar  untuk

mendistribusikan  aplikasi.  Secara  keseluruhan,  Android menyatakan  ekosistem

untuk aplikasi seluler. (Developer Training Team, 2016)

Dalam  hal  pengembangan  aplikasi  Android,  Google sebagai  pemilik

Android telah  menyediakan  kumpulan  tools yang  disebut  dengan  Android

Software Development Kit (SDK).  Yang  akan  memudahkan  developer untuk

mengembangkan aplikasi Android. Dimana pada SDK terdiri dari serangkaian alat

development yang menyertakan debugger, pustaka perangkat lunak, kode pratulis,

perangkat  emulator,  dokumentasi  dan contoh kode.  (Developer  Training Team,

2016)

Pada  proses  pengembangan  aplikasi  Android masih  banyak  terdapat

permasalahan  umum  yang  sering  terjadi  yaitu  bercampurnya  kode  yang

menangani tampilan dengan kode yang menangani logika aplikasi sehingga kedua

kode tersebut berkumpul pada satu file atau class yang sama, dan membuat suatu

class memiliki banyak tugas, dalam hal ini dengan bercampurnya logika untuk

tampilan  dengan  logika  untuk  aplikasi  akan  menyulitkan  developer ketika

melakukan pengujian, pemeliharaan, menangani  error, menambahkan fitur baru

pada sistem dan masih banyak lagi. permasalahan tersebut dapat dihindari dengan

menerapkan design pattern atau pola perancangan.
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Untuk mengatasi  permasalahan terkait  penulisan kode aplikasi,  terdapat

beberapa  design pattern yang  sering  digunakan  salah  satunya  yang  di

rekomendasikan oleh  Google untuk digunakan dalam mengembangkan aplikasi

Android yaitu  arsitektur  MVVM  (Model  View  ViewModel) yaitu  sebuah  pola

arsitektur  yang  memisahkan  antara  user interface dari  logika  aplikasi  dengan

tujuan untuk menjaga kode UI agar tetap sederhana agar mudah untuk dikelola.

Arsitektur  MVVM adalah  pola  arsitektur  yang  dapat  digunakan  untuk

merancang  dan  mengembangkan  aplikasi  dengan  skala  yang  kompleks  untuk

mencapai  reusability,  maintainability dan  extensibility yang lebih baik,  dengan

tingkat coupling yang rendah. (Nagaraj & Chethana, 2020)

Penerapan arsitektur MVP (Model View Presenter) dapat memecah fungsi

dan tampilan,  sehingga untuk pengembangan selanjutnya menjadi  lebih mudah

karena  fungsi  yang  akan  dikoreksi  maupun  fungsi  yang  akan  ditambah  tidak

berpengaruh pada fungsi maupun tampilan yang lain. (Muttaqin et al., 2020)

Selain  itu  menurut  Rizki,  DKK dimana status  penggunaan energi  pada

aplikasi  smartphone  tanpa  pola  perancangan  adalah  heavy sedangkan  dengan

menerapkan pola perancangan adalah medium. (Rizki et al., 2020)

Untuk membantu pengembang dalam membangun aplikasi secara efisien,

Google telah  menyediakan  Lingkungan  pengembangan  yang  terintegrasi  atau

disebut dengan IDE (Integration Development Environment) yaitu Android Studio,

dengan  menyediakan  fitur  lanjutan  untuk  pengembangan  seperti,  debug,  dan

pemaketan aplikasi Android.

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi

Negeri  yang  terletak  di  Provinsi  Riau  Kabupaten  Bengkalis,  pada  saat  ini  di

Politeknik Negeri  Bengkalis,  dalam hal  melihat  jadwal  perkuliahan yang akan

diikuti baik dosen maupun mahasiswa, berdasarkan pengamatan penulis dan hasil

kuisioner dari mahasiswa. penulis menemukan permasalahan yang sering di alami
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mahasiswa pada Politeknik Negeri Bengkalis dalam hal melihat jadwal perkulihan

yaitu,  mahasiswa kesulitan pada saat membuka  file excel,  sulit  mencari  jadwal

perkuliahan  yang  akan  diikuti,  karena  semua  jadwal  perkuliahan  digabung

menjadi  satu  file.  akibat  nya  sebagian  dari  mahasiswa  sering  men-screenshot

jadwal perkuliahan yang akan diikuti dan menjadikanya sebagai wallpaper ponsel.

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa, penulis tertarik untuk

membuat aplikasi berbasis  Android yang dapat menampilkan jadwal perkuliahan

sekaligus  terdapat  fitur  pengingat  jadwal  perkuliahan  yang  akan  diikuti  bagi

mahasiswa dan dosen.

Dengan  memanfaatkan  keunggulan  dari  arsitektur  MVVM penulis  akan

menerapkan  arsitektur  MVVM pada  aplikasi  reminder jadwal  perkuliahan  di

Politeknik  Negeri  Bengkalis  dengan  menggunakan  metode  pengembangan

Extreme Programming.  Penulis  akan  membuat  aplikasi  reminder jadwal

perkuliahan karena aplikasi tersebut akan bertugas sebagai pengingat dan tentunya

aplikasi  akan terus  berjalan dilatar  belakang,  pada keadaan seperti  ini  aplikasi

akan menggunakan sumber daya yang dimiliki dari perangkat seperti penggunaan

memori  RAM dan pengguna  CPU.  Dimana akan dilakukan pengujian dari  segi

performa  dengan  pengukuran  berdasarkan  tiga  aspek  yaitu,  waktu  eksekusi,

penggunaan  CPU,  dan  penggunaan  memori  yang  akan  dibandingkan  dengan

aplikasi serupa tetapi dibangun dengan menggunakan arsitektur MVP.
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 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  pokok  permasalahan  yang  telah  di  paparkan  pada  latar

belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat indentifikasi yaitu :  

1. Bagaimana menerapkan arsitektur MVVM (Model View ViewModel) dalam

pengembangan  aplikasi  reminder jadwal  perkuliahan  pada  Politeknik

Negeri Bengkalis.

2. Bagaimana  menerapkan  arsitektur  MVP (Model View Presenter) dalam

pengembangan  aplikasi  reminder jadwal  perkuliahan  pada  Politeknik

Negeri Bengkalis.

3. Bagaimana  mengukur  performa  aplikasi  yang  menerapkan  arsitektur

MVVM dan  MVP dari  aspek  waktu  eksekusi,  penggunaan  CPU dan

penggunaan  RAM pada  aplikasi  Reminder Jadwal  Perkuliahan  pada

Politeknik Negeri Bengkalis.

 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penilitian

ini difokuskan dengan batasan masalah sebagai berikut :  

1. Objek penelitian  ini  adalah aplikasi  reminder  jadwal  perkuliahan untuk

Prodi Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Penelitian  difokuskan  pada  penerapan  arsitektur  MVVM pada  aplikasi

Reminder Jadwal Perkuliahan di Politeknik Negeri Bengkalis.

 1.4 Tujuan

Tujuan dari  penelitian ini  adalah untuk mengetahui  kelebihan arsitektur

MVVM terhadap performa aplikasi  yang akan diterapkan dalam pengembangan

aplikasi reminder jadwal perkuliahan pada Politeknik Negeri Bengkalis.
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 1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembang lain dalam hal

memilih arsitektur yang sesuai untuk digunakan dalam mengembangkan aplikasi

pada perangkat Android.
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