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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Aplikasi Android terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi 

dan terus dituntut untuk meningkatkan kualitasnya agar bisa tetap digunakan. 

Untuk meningkatkan kualitas tersebut dibutuhkan kode yang baik dan tepat untuk 

pengembangan aplikasi. Ada berbagai tahapan yang dilakukan untuk 

mengembangkan suatu aplikasi salah satunya adalah tahapan refactoring.  

 Refactoring adalah proses peningkatan sistem perangkat lunak dengan 

membuat perubahan pada kode yang harus mempertahankan perilaku atau 

fungsinya. Dengan menerapkan refactoring dapat menghilangkan code smells 

pada kode. Code smell adalah pelanggaran prinsip desain pengkodean, Mereka 

mempengaruhi pemeliharaan dan peningkatan sistem perangkat lunak. Kode yang 

rumit dan struktur yang berantakan dapat menurunkan kualitas perangkat lunak 

(Lacerda dkk, 2020). 

 Tujuan dilakukannya refactoring untuk memudahkan dalam pembacaan 

kode agar mudah dipahami dan nantinya pada saat maintenance akan lebih mudah 

dilakukan. Refactoring juga dapat mengurangi biaya pada modifikasi kode 

sehingga pengeluaran untuk memodifikasi kode dapat lebih murah (Fowler dkk, 

2019).  

Performa merupakan salah satu penunjang agar aplikasi dikatakan baik 

dan juga masalah utama yang biasanya ditemukan di semua aplikasi mobile. 

Banyak kriteria performa yang harus dipenuhi dalam pengembangan aplikasi 

mobile. Seperti penggunaan memori yang seminim mungkin, konsumsi daya yang 

kecil dan lain-lain (Sibarani dkk, 2018). 

Code smell berbeda dari syntax error atau error lainnya yang dapat 

dengan mudah dideteksi oleh compiler. Sebaliknya pada code smell, compiler 

tidak dapat mengidentifikasi code smell karena code smell tidak menghentikan 
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jalannya program tetapi mereka adalah simbol dari desain program yang buruk. 

Refactoring dapat didefinisikan sebagai praktik yang bertujuan untuk 

menghasilkan peningkatan kualitas source code (Ibrahim dkk, 2018).  

Code smell terdiri dari banyak jenis sehingga code smell dikelompokkan 

kedalam beberapa kategori seperti Bloaters, Object Orientation Abuser, 

Preventers dan lainnya. Penelitian ini berfokus pada kategori Bloaters,  alasan 

kategori ini dipilih karena menurut Alexander Svets didalam bukunya yang 

berjudul “Dive into Refactoring” dia mengatakan bahwa peningkatan jumlah 

method dapat mempengaruhi performa aplikasi. Hal ini bertentangan dengan 

refactoring karena didalam refactoring, ada sebuah code smells berkategori 

Bloaters dengan nama long method yang mengharuskan pengembang aplikasi 

melakukan refactoring dengan cara memecah sebuah method menjadi beberapa 

method. 

 Dari permasalahan yang telah dijelaskan, penulis mencoba mencari dan 

meneliti aplikasi open source yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman kotlin untuk diimplementasikan refactoring kedalam aplikasi 

tersebut. Kemudian menganalisis seberapa besar pengaruh refactoring terhadap 

performanya dan dari hasil penelitian ini penulis akan mencoba mengevaluasi 

bagaimana penerapan refactoring yang baik dengan menggunakan nilai performa 

sebagai pertimbangan utama. Adapun code smells yang akan di refactoring pada 

penelitian ini yaitu Long method, Large Class dan Long parameter list, ketiga 

code smells tersebut termasuk kedalam kategori Bloaters yaitu kategori yang 

melambangkan elemen apapun dalam kode yang bersifat sangat besar dan sulit 

untuk ditangani secara efektif. Untuk pengukuran performa, penelitian ini 

menggunakan 3 variable yakni CPU Usage, Memory Usage dan execution time. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya 

maka dapat simpulkan suatu masalah yaitu penerapan code refactoring untuk 

analisis performa aplikasi mobile. 
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1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini memiliki batasan masalah pada code smells yang akan di 

refactoring dan juga batasan pada pengukuran performa aplikasi. Pada code 

smells yang digunakan pada penelitian ini yaitu Long Method, Large Class dan 

Long Parameter List, sedangkan pada pengukuran performa menggunakan 3 

variabel yaitu CPU Usage, Memory Usage dan Execution Time.  

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa seberapa besar 

dampak performa aplikasi mobile android ketika diterapkan code refactoring. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberi pemahaman dan pertimbangan 

kepada pengembang aplikasi mobile dalam penerapan code refactoring dan jenis 

code smell yang dapat mempengaruhi performa aplikasi. 
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