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ABSTRACT
Final report with the title Application Android Based of Bird Contest has been carried out by analyzing the
problems that exist between data collection and processing of data on competition birds. The purpose of
making this application system produces software to ease the course of the competition birds chirping, which
include competition data collection, scheduling the competition, competition registration and competition
assessment. PIECES methods used to analyze the weaknesses of the current system, also analyzing the needs
ofthe system being developed. Designing a system that was developed was created using UML diagrams,
input design, output design and database design. The system is built using android studio, web and database
using MySQL.
Keywords: Applications, Android, Bird Competition

I. PENDAHULUAN
Perkembangan lomba burung saat ini
berkembang sangat pesat. Banyak di berbagai
daerah menyediakan perlombaan burung
untuk memenuhi para penggemar burung.
Burung merupakan hewan yang saat ini
digemari oleh kalangan anak muda sampai
kalangan orang tua. Burung sendiri saat ini
banyak di koleksi orang baik sebagai hobi,
hewan hias, perlombaan dan sebagainya.
Perkembangan burung saat ini sangat pesat,
apalagi dengan adanya pasar hewan yang
terletak di mana- mana yang menyediakan dan
menjual berbagai jenis burung hias dan
burung untuk perlombaan.
Android OS sebagai salah satu sistem
operasi
pada
smartphone
merupakan
operating system yang paling terkenal di
dunia saat ini. Banyaknya resources yang
dapat membantu dalam proses pengembangan
aplikasi Android dan dengan milyaran
pengguna devices elektronik Android di
seluruh dunia. Android OS memberikan
kemudahan dalam perlombaan lomba burung
baik untuk penggemar burung dan panitia
perlombaan lomba burung melalui aplikasi
finance
secara
praktis
menggunakan
smartphone.
Saat ini para penggemar burung sudah
banyak
terdapat
diberbagai
daerah.
Penggemar burung sulit mencari informasi
seputar jadwal lomba burung, pendaftaran
perlombaan burung dan dalam hasil
perlombaan. Seiring perkembangan teknologi,
dibutuhkan solusi untuk dapat memberi

kemudahan bagi penggemar burung dan oleh
panitia perlomban burung.
Dari berbagai masalah yang dialami
penggemar burung dan panitia perlomban
burung, di butuhkan suatu teknologi yang
bersifat globalisasi sehingga dapat di akses
setiap waktu. Salah satu solusi untuk
mengatasi masalah yang ada, di butuhkan
aplikasi lomba burung yang berbasis android
agar dapat digunakan oleh penggemar burung
dan panitia perlombaan burung untuk
menyelesaikan
masalah
ini.
Android
merupakan suatu aplikasi yang terhubung
dengan jaringan internet sehingga dapat
diakses dengan mudah dengan menggunakan
handphone, smartphone, laptop, komputer
dan sebagainya.
Berdasarkan permasalahan yang ada,
untuk mengatasi masalah lomba burung
dengan membuat ” Aplikasi Lomba Burung
berbasis Android “, sehingga dapat
memberikan kemudahan bagi penggemar
burung dan panitia perlombaan burung.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian berjudul Sistem Informasi
Event Penilaian Perlombaan Informatika pada
Institut Teknologi Telkom Bandung yang di
tulis oleh A.Achmad Al Ramarh Apdy pada
tahun 2012. Sistem informasi yang di gunakan
menggunakan bahasa pemrograman WEB.
Sistem Informasi ini sebagai mediasi untuk
memberikan informasi trentang perlombaan
yang masuk pada fakultas informatika dan
menyampaikan kepada seluruh mahasiswa
Halaman-37

JURNAL ILMIAH GO INFOTECH
Volume 21 No. 2, Desember 2015

ISSN : 1693-590x

yang berminat untuk mengikuti perlombaan
tersebut.
Penelitian berjudul Sistem Informasi
Pendaftaran Lomba Burung yang di tulis oleh
Samuel Joshua Sudarmadji salah satu
Mahasiswa STMIK AUB Surakarta pada
tahun 2015. Sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman WEB. Sistem
informasi ini sebagai mediasi untuk
memberikan
informasi
seputar
info
perlombaan burung dan pendaftaran perlombaan burung. Kelemahan dari sistem terdahulu
yaitu belum di tampilkan hasil pemenang
perlombaannya. Sedangkan sistem yang
dibuat penulis hasil pemenang perlombaan
dapat di tampilkan
Penelitian berjudul Sistem Informasi
Pengelolaan Lomba Burung Berkicau pada
Jepang New Version yang di tulis oleh Niam
Ainun salah satu mahasiswa Universitas
Muria Kudus pada tahun 2014. Sistem
informasi
ini
menggunakan
bahasa
pemrograman WEB. Sistem informasi ini
meliputi pendataan lomba, penjadwalan
lomba, pendaftaran lomba, dan penilaian
lomba di Jepang Forever Kudus. Perbedaan
sistem yang terdahulu dengan sistem yang di
buat kalau sistem terdahulu harus membuka
website sedangkan sistem yang akan di buat
berbentuk aplikasi android yang bisa
terinstall di handphone.
2.2. Lomba Burung
Lomba burung merupakan ajang atau
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para
penggemar burung guna mengkompetisikan
dengan tujuan untuk pembuktian sebagai
predikat terbaik. Umumnya lomba burung ini
diadakan dalam rangka mengkompetisikan
berbagai jenis burung dengan penilaian dari
bebrbagai segi aspek. Adapun penilaiannya
seperti : irama lagu, volume atau suara dan
gaya atau fisik.
( http://omkicau.com/2010/04/01/pengertianlomba-burung-dan-kriteria-penilaian-lombaburung)
2.3. Mobile Application
Aplikasi
adalah
program
yang
digunakan orang untuk melakukan sesuatu
pada sistem komputer. Mobile dapat diartikan
sebagai perpindahan yang mudah dari satu
tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon
mobile berarti bahwa terminal telepon yang

dapat berpindah dengan mudah dari satu
tempat ke tempat lain tanpa terjadi
pemutusan atau terputusnya komunikasi.
Sistem Aplikasi mobile merupakan
aplikasi yang dapat digunakan walaupun
pengguna berpindah dengan mudah dari satu
tempat ketempat lain lain tanpa terjadi
pemutusan atau terputusnya komunikasi.
Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat
nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler
dan PDA.
Karakteristik perangkat pada mobile :
a. Ukuran yang kecil
Perangkat mobile memiliki ukuran yang
kecil. Konsumen menginginkan perangkat
yang terkecil untuk kenyamanan dan
mobilitas mereka.
b. Memory yang terbatas
Perangkat mobile juga memiliki memory
yang kecil, yaitu primary (RAM) dan
secondary (disk).
c. Daya proses yang terbatas
Sistem mobile tidaklah setangguh rekan
mereka yaitu desktop
d. Mengkonsumsi daya yang rendah
Perangkat mobile menghabiskan sedikit
daya dibandingkan dengan mesin desktop
e. Kuat dan dapat diandalkan
Karena perangkat mobile selalu dibawa
kemana saja, mereka harus cukup kuat
untuk menghadapi benturan-benturan,
gerakan, dan sesekali tetesan-tetesan air.
f. Konektivitas yang terbatas
Perangkat mobile memiliki bandwith
rendah, beberapa dari mereka bahkan tidak
tersambung.
g. Masa hidup yang pendek
Perangkat-perangkat
konsumen
ini
menyala dalam hitungan detik kebanyakan
dari mereka selalu menyala. (Agus
Romdoni : 2010)
III. METODE PENELITIAN
3.1. Analisis PIECES
a. Performance (Kinerja)
Dalam pengolahan data perlombaan
burung yang dilakukan oleh panitia
perlombaan masih kurang baik karena
dilakukan dengan cara manual. Sehingga
menyebabkan kinerja menjadi lambat
karena mempunyai penggemar burung
yang sangat banyak. Dengan adanya sistem
baru ini nanti dapat memberikan kualitas
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yang bagus, akurat dan cepat sehingga
dapat menghemat waktu.
Information (Informasi)
Dari analisa pada informasi yang
duhasilkan oleh sistem lama, penginputan
seputar perlombaan burung masih manual,
sehingga membutuhkan waktu yang lama
dalam penginputan seputar perlombaan
burung.
Economy (Ekonomi)
Dalam melakukan pengisian penjadwalan
lomba burung, pendaftaran lomba burung
masih dilakukan secara manual, dan dalam
hasil penilaian nya tidak diperlihatkan
secara langsung hanya daftar pemenangnya
yang di perlihatkan dan tidak disertakan
nilainya.
Control (Kontrol)
Dalam pendaftaran perlombaan burung,
penggenar burung masih bisa memilih
nomor gantangan dan dalam informasi
pemenangnya hanya daftar peserta
pemenang yang di perlihatkan tidak
beserta nilainya.
Effisiensy (Efisiensi)
Dalam
melihat
informasi
jadwal
perlombaan
burung,
pendaftaran
perlombaan burung masih manual,
penggemar burung harus datang langsung
ke arena perlombaan burung, serta dalam
informasi pemenangnya hanya daftar
pemenangnya saja yang diperlihatkan tidak
beserta nilainya.
Service (Pelayanan)
Penggemar
burung
dalam
melihat
informasi jadwal perlombaan burung,
proses pendaftaran perlombaan burung
masih manual, penggemar burung harus
datang langsung ke arena perlombaan
burung,
serta
dalam
informasi
pemenangnya hanya daftar pemenangnya
saja yang diperlihatkan tidak beserta
nilainya.
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Input Data Lokasi

Input Data Member

Input Data Jadwal
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User

Proses Cari Jadwal

Proses Pesan Tiket

Input Data Peserta
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<<include>>

Informasi Pemenang

Input Data Laporan

Gambar 1 Diagram Use Case Aplikasi
Lomba Burung
3.3. Diagram Klas
Data Pemesanan

Data Jadwal Lomba
+No
+id jadwal
+Nama perlombaan
+Lokasi
1
+Tanggal
+Jam
+Harga Tiket
+Kapasitas

Member
+No
+Username
+Nama

1

+Edit()
+hapus()

+No
+Nama
+Telepon
+ID Jadwal
1
+Qty
+Status Bayar
+Tanggal Pesan
+ID Member
+Total

1

+Edit()
+Hapus()

Darta Peserta

1

1

+Edit()
+Hapus()

+Edit()
+Hapus()

Nama Perlombaan
+No
+Nama Lomba
+Edit()
+Hapus()

Gambar 2 Diagram Klas Aplikasi
Lomba Burung
3.4. Diagram Aktifitas

3.2. Diagram Use Case
Diagram Use Case memperlihatkan
himpunan Use Case dan aktor-aktor dan
sangat penting untuk mengorganisasi dan
memodelkan perilaku dari suatu sistem.
Sistem ini terdiri dari model pengolahan data
pendaftaran, jadwal, data peserta dan
informasi hasil perlombaan burung.
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Login
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Form menu utama
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Gambar 3 Diagram Aktifitas
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d. Desain Basis Data
Dalam sistem ini menggunakan basis
data MySQL, basis data yang digunakan
bernama lomba_burung dan didalamnya
terdapat tujuh tabel. Ketujuh tabel tersebut
digunakan untuk menyimpan data dan proses
yang ada dalam sistem. Relasi tabel yang
digunakan dijelaskan di bawah ini.

Gambar 5 Tampilan Tambah Jadwal Lomba

Gambar 6 Tampilan Pendaftaran Lomba
Gambar 4. Relasi Antar Tabel
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Telah dirancang dan dibuat aplikasi
lomba burung dengan menggunakan android
studio dan bahasa pemrograman java,
database yang digunakan adalah MySQL.
Untuk pengguna dibuat web untuk mendaftar
dan melihat hasil lomba serta informasi
lainnya. Setelah aplikasi dianalisis dan
didesain secara rinci, maka akan menuju tahap
implementasi. Tahap implementasi ini
digunakan untuk menjelaskan tentang manual
modul kepada pengguna, sehingga pengguna
dapat
memberikan
masukan
kepada
pembangun agar sistem dapat dikembangkan
menjadi lebih baik.
4.2. Pembahasan
Pada
halaman
admin
dapat
memasukkan data nama perlombaan, lokasi
perlombaan, member, penjadwalan, pedaftaran dan data peserta. Salah satu fungsi
admin adalah memasukkan atau menambah
jadwal lomba, tampilan form jadwal lomba
dapat dilihat pada gambar 5.
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Gambar 7 Menu Utama Aplikasi

Gambar 8 Menu Pemesanan
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V. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah
sebagai berikut :
a. Telah dirancang dan dibuat Aplikasi
Android
yang
bertujuan
untuk
memudahkan dalam penginputan jadwal
perlombaan
burung,
pendaftaran
perlombaan
burung dan
informasi
pemenang perlombaan burung berdasarkan
perekapan nilai dari juri.
b. Perancangan sistem ini menggunakan
usecase diagram, class diagram, activity
diagram
dan
sequence
diagram.
Perancangan database berisi Tabel Admin,
Tabel Jadwal, Tabel Lokasi, Tabel
Member, Tabel Nama Perlombaan, Tabel
Pendaftaran dan Tabel Daftar Peserta.
Selanjutnya perancangan input dan output
berisi desain Data Login Admin, Desain
Menu Utama, Desain Nama Perlombaan,
Desain Lokasi Perlombaan, Desain Data
Member, Desain Penjadwalan Lomba
burung, Desain Pendaftaran Lomba
Burung, Desain Data Peserta, Desain
Laporan Pendapatan Periode, Desain Login
User, Desain Daftar Member, Desain Cari
Jadwal, Desain Pesan Tiket, Desain
Pembatalan Tiket, Desain Cek Status
Pembayaran, Desain Bukti Pemesanan Dan
Desain Informasi Pemenang Lomba
Burung.
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