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In everyday life, people are required to establish himself in order to become a
prosperous people. A good financial management is one of many ways that can be
done in order to achieve this goal. With the existence of technology which is
advance rapidly, people could easily do certain things. To help people becoming a
prosperous human being, a personal finance management application on mobile
devices based on Android, namely is Kelola Uangku was developed. This
application aims to assist and facilitate the person in managing finances.
Application built with a local database based on Android that can run on mobile
devices, so that the application can be used at anytime and anywhere to carry out
daily financial management without requiring any internet network. This
application is built using the Java programming language and uses SQLite as
database management application locally. The results of functional data testing,
using the Equivalence Partitioning technique in Black Box testing, shows that the
application can work properly and can meet the functional requirements of the
application user’s needed. In addition, the results of non-functional testing using
questionnaires distributed to 30 respondents randomly and calculated using the
Likert scale calculations shows that the total average value obtained for the Kelola
Uangku application is 85.6%. Based on the category assessment and intervals, the
Kelola Uangku application, in a non-functional test is categorized into the "Very
Good" category.
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ABSTRAK

APLIKASI MANAJEMEN KEUANGAN PRIBADI
PADA PERANGKAT BERGERAK BERBASIS ANDROID

Oleh

A. FILDAN FATHIA

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dituntut untuk selalu membentuk dirinya
agar menjadi pribadi yang sejahtera. Manajemen keuangan yang baik adalah salah
satu cara yang dilakukan agar mewujudkan hal tersebut. Seiring dengan kemajuan
teknologi yang semakin pesat dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan
manusia. Dengan adanya teknologi, manusia semakin dimudahkan dalam
melakukan segala sesuatu. Untuk mendukung manusia agar menjadi pribadi yang
sejahtera maka pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah aplikasi
manajemen keuangan pribadi pada perangkat bergerak berbasis Android, yaitu
aplikasi Kelola Uangku. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan
seseorang dalam mengelola keuangannya. Aplikasi dibangun dengan
menggunakan basis data lokal, berbasis Android dan dapat dijalankan pada
perangkat bergerak, sehingga aplikasi tersebut mendukung untuk dapat digunakan
kapan saja dan dimana saja dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan
sehari-hari tanpa memerlukan jaringan internet. Aplikasi ini dibuat dengan
menggunakan bahasa pemrograman Java serta menggunakan SQLite sebagai
manajemen database aplikasi secara lokal. Hasil dari data pengujian fungsional,
yaitu Black-Box Testing dengan menggunakan teknik Equivalence Partitioning
menunjukkan bahwa aplikasi Kelola Uangku dapat bekerja dengan baik dan dapat
memenuhi kebutuhan fungsional dari aplikasi yang dibutuhkan. Sedangkan hasil
dari data pengujian non-fungsional dengan menggunakan kuesioner yang disebar
ke 30 responden secara acak dan dihitung menggunakan metode perhitungan skala
likert menunjukan bahwa total rata-rata nilai yang diperoleh untuk aplikasi Kelola
Uangku adalah 85,6%. Berdasarkan interval dan kategori penilaian maka apilkasi
Kelola Uangku dalam pengujian non-fungsional masuk dalam kategori "Sangat
Baik".
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