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APLIKASI KEUANGAN RUMAH TANGGA BERBASIS ANDROID
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STMIK AUB Surakarta
ABSTRACT
Finance in the household becomes important role to build a prosperous household. The economic problems
in the household is not only about the amount of money you have, but how to use and manage money
efficiently and best obtained from household income to happiness. Many households are experiencing due to
the financial crisis can not properly manage the expenditure, for example spending money without knowing
the limits required, and spend money without setting a target savings. One way to overcome these problems
is to create a financial system that records application based on Android that can help manage the household
finances.The methodology used to develop this system is the Waterfall method and using UML modeling.
Software used to build this application using Android Studio, MySQL as the database, and Corel Draw X6 is
used to create the design of the application. The results of this research have produced an application called
"Kalkutang" which runs on the Android platform. This application is able to record revenue and
expenditures in the household.
Keywords: Android, Mobile Application, Finance, Household.

I. PENDAHULUAN
Pada saat ini uang menjadi alat yang
sangat penting di kehidupan sehari-hari
karena
digunakan
untuk
bertransaksi
mendapatkan barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh masyarakat. Keuangan
adalah aktivitas yang berkaitan dengan uang
dalam kondisi perekonomian dikalangan
masyarakat luas. Uang adalah salah satu alat
bayar yang sah. Fungsi dari uang adalah untuk
memupuk kekayaan dan juga sarana untuk
berjaga-jaga.
Rumah tangga merupakan unit kecil
dari masyarakat yang terdiri dari kepala
keluarga dan beberapa orang yang tinggal
dalam satu atap. Keuangan dalam rumah
tangga menjadi peran penting untuk
membangun sebuah rumah tangga yang
sejahtera. Masalah ekonomi dalam rumah
tangga sebenarnya tidak hanya tentang
banyaknya jumlah uang yang dimiliki, tetapi
bagaimana memanfaatkan dan mengelola
uang secara efisien dan sebaik mungkin yang
didapat dari penghasilan untuk kebahagian
rumah tangganya. Banyak rumah tangga yang
mengalami krisis keuangan dikarenakan tidak
bisa mengatur pengeluaran secara baik,
misalnya
membelanjakan
uang
tanpa
mengetahui batasan yang dibutuhkan, dan
membelanjakan uang tanpa mengatur target
simpanan. Dari sini dapat dilihat bahwa
sulitnya mengatur keuangan bukan merupakan
suatu masalah yang kecil ataupun sederhana.
Teknologi-teknologi
yang
mampu
diterapkan pada pengembangan mobile

application memungkinkan fungsi-fungsi
yang dulu hanya dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan komputer pribadi
(seperti penghitungan pemasukan dan
pengeluaran uang di rumah tangga pada kurun
waktu tertentu, pembuatan laporan keuangan,
dan sebagainya) dapat dilakukan pada sebuah
smartphone.
Dengan
adanya
aplikasi
pencatatan keuangan rumah tangga tersebut,
diharapkan pengguna lebih mudah dalam
mengambil keputusan finansial yang lebih
tepat di dalam kehidupan rumah tangga
sehari-hari. Harapan yang ada, sistem ini
dapat diimplementasikan dan mampu
mengatasi semua permasalahan keuangan
rumah tangga dan aplikasi tersebut dapat
dimanfaatkan oleh banyak keluarga. Serta
juga dapat digunakan oleh pengguna lainnya
yang sama-sama menggunakan smartphone
Android.
Berdasarkan dari latar belakang di
atas,
maka
penulis
tertarik
untuk
melaksanakan
penelitian
lebih
lanjut
mengenai sistem keuangan pada rumah tangga
berjudul “APLIKASI KEUANGAN RUMAH
TANGGA BERBASIS ANDROID”.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian oleh Frendy Christian
(2015) dari program studi Teknik Informatika
di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika
dan Komputer TIME Medan yang berjudul
“Aplikasi
Pengaturan
Keuangan
Menggunakan
Smartphone
Android”.
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Kelemahan : Tampilan interface yang cukup
sederhana sehingga membutuhkan tampilan
interface yang menarik. Kelebihan : Master
yang dirancang pada aplikasi ini dapat
ditambah dan dihapus sesuai kebutuhan
pengguna. Kesimpulan : Dengan sistem
pencatatan data masuk dan keluar keuangan
pribadi menggunakan sistem operasi android
menjadi lebih effiesien. Penelitian terdahulu
ini dengan penulis sama-sama menggunakan
konsep mengecek laporan berdasarkan tanggal
yang diinginkan, perbedaannya penulis
menggunakan softwareAndroid Studio dan
aplikasi yang dibuat memiliki tampilan
bernuansa retro design yang modern,
sedangkan Frendy Christian menggunakan
softwareEclipse dan aplikasi yang dibuat dari
segi tampilan sangat minimalis dan kurang
menarik.
Penelitian oleh Salimatun Musarofah
(2013) dari program studi Teknik Informatika
di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika
dan Komputer AMIKOM Yogyakarta yang
berjudul “Aplikasi Catatan Keuangan
Penjualan Meubel Berbasis Android Di Toko
Sinar Baru Magelang”. Kelemahan: Ponsel
yang digunakan untuk menggunakan aplikasi
ini akan sering kehabisan daya baterai.
Kelebihan: Memberikan informasi kepada
pemilik usaha tentang sisa hutang yang
dimiliki pembeli jika ada pembeli yang
bertanya tentang sisa hutang yang harus ia
bayar. Kesimpulan: Aplikasinya dapat
mempermudah user (pemilik usaha) dalam
proses mencatat transaksi penjualan, baik
tentang barang yang terjual, jumlah yang
terjual sehingga dapat diketahui total dari
penjualan barang itu. Penelitian terdahulu ini
aplikasi yang dibuat Salimantun Musarofah
ditujukan
untuk
pengusaha
meubel,
sedangkan penelitian yang penulis buat,
aplikasi ditujukan pada pelaku rumah tangga.
Penelitian oleh Wahyu Susilo (2014)
dari program studi Teknik Informatika di
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang
berjudul “Aplikasi Pengelolaan Keuangan
Keluarga Dengan Bisnis Kecil Berbasis
Android”. Kelemahan:Aplikasi yang dibuat
ini belum memiliki fitur menyimpan data
secara online ke suatu server, sehingga jika
smartphone hilang, maka semua data juga ikut
hilang. Kelebihan: User dapat mengetahui
kondisi keuanganya mulai dari uang bisnis

dan uang keluarga secara terpisah.
Kesimpulan: Yang dapat dicapai dalam
penelitian ini adalah berhasil mengembangkan
aplikasi pengelolaan keuangan dengan fiturfitur
seperti
pemasukan,
anggaran,
pengeluaran, laporan dan tentang guna
mengelola keuangan keluarga dengan bisnis
kecil berbasis android.
2.2. Android
Menurut (Safaat, 2012 : 1). Android
adalah sistem operasi berbasis Linux bagi
telepon seluler seperti telepon pintar dan
komputer tablet. Android juga menyediakan
platform terbuka bagi para pengembang untuk
menciptakan aplikasi mereka sendiri yang
akan digunakan untuk berbagai macam piranti
gerak. Awalnya, Google Inc. membeli
AndroidInc. pendatang baru yang membuat
piranti lunak untuk ponsel. kemudian dalam
pengembangan Android, dibentuklah Open
Handset Alliance, konsorsium dari 34
perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan
telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel,
Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.
Adapun beberapa fitur – fitur menurut (Safaat,
2012 : 5) yang tersedia di Android adalah
sebagai berikut ini :
a. Kerangka
aplikasi:
memungkinkan
penggunaan dan penghapusan komponen
yang tersedia.
b. Dalvik mesin virtual: mesin virtual
dioptimalkan untuk Grafik: grafik di 2D
dan grafis 3D berdasarkan pustaka
OpenGL.
c. SQLite: untuk penyimpanan data.
d. Mendukung media: audio, video, dan
berbagai format gambar (MPEG4, H.264,
MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).
e. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, 4G dan WiFi
(tergantung piranti keras).
f. Kamera, Global Positioning System (GPS),
kompas,
NFC
dan
accelerometer
(tergantung piranti keras).
g. perangkat telepon seluler.
2.3. Android SDK
Menurut (Safaat, 2012 : 5), Android
SDK adalah tools API (Application
Programming Interface) yang diperlukan
untuk
mengembangkan
aplikasi
pada
platformAndroid yang menggunakan bahasa
pemrograman Java. Android merupakan
subset perangkat lunak untuk ponsel yang
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meliputi sistem operasi, middleware dan
aplikasi kunci yang direlease oleh Google.
Saat ini disediakan Android SDK (Software
Development Kit) sebagai alat bantu dan API
untuk
mengembangkan
aplikasi
pada
platformAndroid
menggunakan
bahasa
pemrograman Java. Sebagai platform Android
aplikasi–netral, Android memberi anda
kesempatan untuk membuat Aplikasi yang
kita butuhkan yang bukan merupakan aplikasi
bawaan Handphone/Smartphone.
2.4. ADT (Android Development Tools)
Menurut (Safaat, 2012 : 6) juga
memaparkan bahwa Android Development
Tools (ADT) adalah plug-in yang didesain
untuk IDEEclipse yang memberi kita
kemudahan dalam mengembangkan aplikasi
Android dengan menggunakan IDEEclipse.
Dengan menggunakan ADT untuk Eclipse, ini
akan memudahkan dalam membuat aplikasi
project Android, membuat GUI aplikasi, dan
menambahkan komponen – komponen yang
lainnya. Selain itu kita juga dapat melakukan
running aplikasi menggunakan Android SDK
melalui Eclipse. Dengan ADT kita juga dapat
melakukan pembuatan package Android
(.apk) yang digunakan untuk distribusi
aplikasi Android yang dirancang.
Mengembangkan aplikasi Android
dengan menggunakan ADT di Eclipse sangat
mudah
dan
baik
untuk
memulai
mengembangkan aplikasi Android. Semakin
tinggi platform Android yang kita gunakan,
maka penggunaan ADT dianjurkan untuk
memakai versi yang lebih baru, karena
munculnya platform baru diikuti oleh
munculnya versi ADT yang terbaru. Versi
ADT yang kami gunakan untuk Eclipse dalam
pembuatan aplikasi ini adalah versi terbaru
ADT yang telah dirilis, yaitu ADT 20.0.3
(Agustus 2012).
2.5. AVD (Android Virtual Device)
Menurut (Safaat, 2012 : 19), AVD
merupakan emulator yang digunakan untuk
menjalankan program aplikasi Android yang
telah dirancang. AVD dapat dikonfigurasi
agar dapat menjalankan berbagai macam versi
Android yang telah diinstal.

III. METODE PENELITIAN
3.1. Analisis Sistem

Analisis sistem adalah penguraian
dari suatu sistem informasi secara utuh ke
dalam
bagian-bagian
komponennya
dengan tujuan untuk mengidentifikasikan
dan
mengevaluasi
permasalah,
kesempatan, hambatan yang terjadi, dan
kebutuhan yang diharapkan sehingga
dapat diusulkan perbaikan. Pada tahapan
ini,
penulis
melakukan
kegiatan
pengamatan, mempelajari, dan memahami
sistem menggunakan Analisa SWOT.
a. Analisis Kekuatan dan Peluang
Analisa ini merupakan rencana jangka
panjang, dimana peluang untuk dimanfaatkan
dan kekuatan dapat dioptimalkan. Pada sistem
yang sedang berjalan adapun kesempatan dan
kekuatan sistem, yaitu :
Tabel 1 Hasil Analisa Peluang dan Kekuatan
Analisa
Kekuatan
(Strength)

Pelaku rumah tangga dapat
mengurangi keperluan
untuk membeli buku
catatan dan bolpoin.
Aplikasi ini juga tidak
butuh daya listrik yang
besar karena listrik hanya
digunakan untuk mengisi
daya baterai smartphone.
Analisa
Smartphone adalah contoh
Peluang
dari teknologi yang mudah
(Opportunities) dipahami dalam
pengoperasiannya, dengan
adanya operating
systemAndroid pada
smartphone, memudahkan
para pengembang maupun
pengguna untuk membuat
aplikasi yang dapat
digunakan untuk membatu
permasalahannya.
b. Analisa Ancaman dan Kelemahan
Merupakan
rencana
perbaikan
(Shortterm Improvement Plan), dimana
ancaman untuk diantisipasi maupun dihindari
dan kelemahan dapat segera diperbaiki.
Adapun ancaman dan kelemahan sistem, yaitu
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Tabel 2 Hasil Analisa Ancaman dan
Kelemahan
Analisa
Perkembangan Android
Ancaman
sekarang ini diimbangi dengan
(Threats)
berkembangnya virus. Maka
resiko virus-virus yang
menyerang smartphone
berbasis Android Semakin
tinggi.
Analisa
Jika pengguna berada di
Kelemahan daerah yang tidak memiliki
(Weakness) koneksi internet yang cukup
kuat, maka respon dari aplikasi
ini kurang cepat.

3.4. Activity Diagram
Activity Diagram adalah Penggambaran rangkaian aliran dari aktivitas,
digunakan untuk mendeskripsikan aktifitas
yang dibentuk dalam suatu operasi.Untuk
lebih jelasnya mengenai Activity Diagram dari
Aplikasi Keuangan Rumah Tangga dapat di
jelaskan pada gambar 3.

3.2. Use Case Diagram
Usecase
adalah
gambaran
fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga
pengguna sistem paham dan mengerti
mengenai kegunaan sistem yang akan
dibangun untuk mengelola keuangan rumah
tangga. Untuk lebih jelasnya dapat di jelaskan
pada gambar 1.

Gambar 3. Activity Diagram Aplikasi
Keuangan Rumah Tangga
Gambar 1. Use Case Diagram Aplikasi
Keuangan Rumah Tangga

3.4. Relasi Antar Tabel

3.3. Class Diagram

Gambar 2. Class Diagram Aplikasi Keuangan
Rumah Tangga
Halaman-10

Gambar 4. Relasi Antar Tabel

JURNAL ILMIAH GO INFOTECH
Volume 22 No. 1, Juni 2016

ISSN : 1693-590x

IV. Hasil dan Pembahasan
4.1. Pengujian
Tujuan dari pengujian ini adalah
untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang
memiliki kualitas yang baik yaitu mampu
untuk mempresentasikan kajian pokok dari
spesifikasi, analisis, perancangan, pengkodean
dari perangkat lunak itu sendiri. Pengujian
dilakukan menggunakan metode black box
yang berfokus pada persyaratan fungsional
perangkat lunak. Pengujian black box
berusaha menemukan kesalahan dalam
kategori fungsi-fungsi yangtidak benar atau
hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam
strukturdata atau akses database eksternal,
kesalahan kinerja, inisialisasi, dan kesalahan
terminasi.
Tabel 3. Pengujian Input Pemasukan
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Benar)
Data Masukan
Yang
Pengujian Simpulan
diharapkan
Mengisi nama Data berhasil Berhasil
Diterima.
pemasukan,n tersimpan
menyimpan
ominal,
setelah nama data setelah
tanggal
pemasukan,
nama
terima
nominal, dan pemasukan,
tanggal terima nominal, dan
diisi
tanggal
terima diisi
dengan benar

Kasus dan Hasil Pengujian (Data Salah)
Data Masukan
Yang
Pengujian
Simpulan
diharapkan
Mengisi
Salah satu
Input
Ditolak.
nama
data tidak
pengeluaran
pengeluaran, diisi,
tidak
nominal,
sehingga
berhasil
tanggal
tidak
karena salah
pengeluaran
berhasil
satu data
menyimpan
kosong
pengeluaran

4.2. Implementasi
Halaman menu awal / login
merupakan halaman awal ketika aplikasi
dibuka, pada menu ini terdapat kolom untuk
mengisi username dan password, selain itu
juga terdapat button masuk (untuk masuk atau
login ke main menu setelah username dan
password diisi), Daftar (untuk menuju
halaman daftar/registrasi), About (untuk
melihat informasi pengembang aplikasi). Pada
menu ini pengguna yang belum memiliki akun
kalkutang diwajibkan untuk menuju halaman
daftar untuk melakukan registrasi. Berikut
tampilannya pada gambar 5 setelah pengguna
melakukan login dengan benar.

Kasus dan Hasil Pengujian (Data Salah)
Mengisi nama Salah satu
Input
Ditolak.
pemasukan,
data tidak
pemasukan
nominal,
diisi,
tidak berhasil
tanggal
sehingga
karena salah
terima
tidak
satu data
berhasil
kosong
menyimpan
pemasukan

Tabel 4. Pengujian Input Pengeluaran
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Benar)
Data Masukan
Yang
Pengujian Simpulan
diharapkan
Mengisi
Data
Berhasil
Diterima
nama
berhasil
menyimpan
pengeluaran, tersimpan
data setelah
nominal,
setelah
nama
tanggal
nama
pengeluaran,
pengeluaran pengeluaran, nominal,
nominal,
dan tanggal
dan tanggal pengeluaran
pengeluaran diisi dengan
diisi
benar
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Halaman pemasukan merupakan
halaman yang berfungsi untuk mengisi / input
data pemasukan keuangan dalam rumah
tangga. Pada menu ini terdapat kolom nama
pemasukan dan kolom nominal yang harus
diisi dengan benar, dan juga terdapat
pemilihan tanggal terima pemasukan menggunakan Datepicker, Button Tambah untuk
menyimpan data pemasukan yang sudah diisi.
Berikut tampilannya pada gambar 6.

Gambar 6. Tampilan Menu Pemasukan
Halaman
menu
pengeluaran
merupakan halaman yang berfungsi untuk
mengisi / input data pengeluaran keuangan
dalam rumah tangga. Pada menu ini terdapat
kolom nama pengeluaran dan kolom nominal
yang harus diisi dengan benar, dan juga
terdapat pemilihan tanggal pengeluaran
menggunakan Datepicker, Button Submit
untuk menyimpan data pengeluaran yang
sudah diisi, dan button Cancel untuk
membatalkan input datapengeluaran. Jikainput
nominal pengeluaranlebih besar dari sisa uang
yang dimiliki, maka akan muncul peringatan
dibagian menu bawah. Menu pengeluaran
akan tampil setelah pengguna memilih atau
menekan Button pengeluaran yang ada di
main menu. Berikut pada gambar 7.

Gambar 7.Tampilan Menu Pengeluaran
Halaman menu laporan merupakan
halaman yang berfungsi untuk mengecek
laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan
rumah tangga secara per-tanggal. Sebelum
mengecek laporan, pengguna diharuskan
untuk menentukan tanggal mulai pengecekan
dan tanggal akhir pengecekan, kemudian
setelah sudah ditentukan pilih button Check
maka laporan pemasukan dan pengeluaran
akan muncul. Tampilan awal yang akan
tampil adalah laporan pemasukan, jika ingin
melihat laporan pengeluaran maka pengguna
harus menekan bagian tulisan Pengeluaran.
Menu laporan akan tampil setelah pengguna
memilih atau menekan Button Laporan yang

Halaman-12

JURNAL ILMIAH GO INFOTECH
Volume 22 No. 1, Juni 2016

ISSN : 1693-590x

ada di main menu. Berikut tampilannya pada
gambar 4.8.

V. KESIMPULAN
a. Telah dibuat Aplikasi Keuangan Rumah
Tangga Berbasis Android dengan software
Android Studio, tampilan layout didesain
memakai softwareCorel Draw X6, dan
database dirancang menggunakan MySql
atau PhpMyAdmin.
b. Penulis melakukan perancangan proses
dalam aplikasi keuangan rumah tangga
berbasis
android
yang
dijabarkan
menggunakan UML yang meliputi Use
Case Diagram, Activity Diagram, dan
Class Diagram.
c. Dengan adanya aplikasi yang dibuat ini
maka pencatatan keuangan rumah tangga
secara manual seperti mencatat keuangan
pada memo kecil ataupun mencatat
keuangan pada buku tulis dirumah dapat
digantikan dengan cara yang lebih efisien
yaitu mencatat data masuk dan keluar
keuangan rumah tangga menggunakan
smartphone android. Selain fitur utama
yaitu mencatat data pemasukan dan
pengeluaran, Aplikasi keuangan rumah
tangga ini juga menyediakan beberapa fitur
lain, yaitu seperti fitur menyimpan data
secara online, fitur profil akun pengguna,
dan fitur asset.
DAFTAR PUSTAKA
Agus. 2010. http://agusbarupunyablog.
blogspot.co.id/2010/10/pengertianaplikasi-mobile.html. Diakses pada
tanggal 19 oktober 2015
Chaffey,

D. 2011. E-Business and ECommerce Management : Strategy,
Implementation, and Practice (5th).
Pearson Education

Christian, Frendy. 2015. Aplikasi Pengaturan
Keuangan
MenggunakanSmartphone Android.
STMIK Time Medan
Dharma Oetomo, B. 2006. Konsep dan
Aplikasi
Pemrograman
Client
Server dan Sistem Terdistribusi,
Edisi 1. Yogyakarta : Andi
Gambar 8.Tampilan Laporan

Halaman-13

JURNAL ILMIAH GO INFOTECH
Volume 22 No. 1, Juni 2016

ISSN : 1693-590x

Firdaus. 2007. 7 Jam Belajar Interaktif PHP
& MySQL dengan Dreamwever.
Palembang:Maxikom.
Gitman, Lawrence J. 2003. Principles of
Managerial Finance, seventeenth
edition. Massachusetts : AddisonWesley Publishing Company

Android ”. Bandung : Informatika
Bandung.
Susilo, Wahyu. 2014. Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Keluarga Dengan Bisnis
Kecil Berbasis Android. Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Usman,

Jogiyanto, H.M. 2005.“Analisis & Desain
Sistem Informasi”. Yogyakarta :
ANDI.
Mell, Peter dan Grance, Timothy. 2012. The
Nist Definition of Cloud Computing.
National Instituteof Standards and
Technology. USA
Munawar. 2005. Pemodelan Visual dengan
UML. Yogyakarta : Penerbit Graha
Ilmu.
Musarofah, Salimantun. 2013. Aplikasi
Catatan
Keuangan
Penjualan
Meubel Berbasis Android Di Toko
Sinar Baru Magelang. STMIK
Amikom Yogyakarta

Williams, Laurie. 2006. Testing Overview and
Black-Box Testing Techniques.
Wolfson, Mike. 2013. Android Developer
Tools Essentials. O’Reilly Media,
Inc. California
http://community.coreldraw.com/collaborate/
w/language/coreldraw-indonesia
diakses pada 14 Oktober 2015

Musthafa, Atika. 2012. Metode BlackBox
Testing.
http://atikamusthafa.
wordpress.com/2012/11/29/metodeblackbox-testing/. Diakses pada
tanggal 8 februari 2016
Narwoko, J.Dwi dan Suyanto Bagong. 2004.
Sosiologi Teks Pengantar dan
Terapan. Jakarta : Kencana
Nugroho, Adi. 2005.Rational Rose untuk
Pemodelan Berorientasi Objek.
Bandung : Penerbit Informatika.
Pressman, Roger S. 2001. Software
Engineering : A Practitioner’s
Approach, Fifth Edition. The
McGraw-Hill
Companies,
Inc,
Singapore
Safaat,

Husnaini dan Akbar, Purnomo
Setyadi.
2000.
Metodologi
Penelitian Sosial. Jakarta : PT. Bumi
Aksara

Nazruddin.
2012.
”Android
Pemrograman Aplikasi Mobile
Smartphone dan Tablet PC Berbasis

Halaman-14

