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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam era kemajuan teknologi mobile, aplikasi android menjadi salah satu sorotan yang 

cukup menarik. Hal ini karena hampir 88 % pengguna android di seluruh dunia 

(https://www.statista.com/). Dalam menggunakan aplikasi salah satu kebutuhan yang perlu di 

perhatikan adalah penyimpanan data dan pengolahan data yang digunakan pada sistem. Dalam 

kehidupan mahasiswa dibutukan sebuah peyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan data 

manajemen keuangan. Mahasiswa yang cenderung belum terbiasa dengan manajemen keuangan 

akan kesulitan dalam mengelola keuangan yang harus terkendali mengingat sumber dana yang di 

peroleh adalah sokongan dari orang tua. Manajemen keuangan mahasiswa dibutuhkan untuk 

membantu mahasiswa dalam mengatur pembagian biaya hidup selama kuliah. Biaya yang umum 

di gunakan mahasiswa selama kuliah meiputi keuangan bulanan untuk belanja kebutuhan bulanan, 

uang makan, loundry, paket data dan pulsa, dan uang jajan. 

Room merupakan tekonologi terbaru yang digunakan untuk menyimpan data pada android 

device. Pengolahan data yang merupakan library dari Sqlite digunakan dengan harapan dapat 

mempermudah penggunaan Sqlite pada pengembangan aplikasi android. Room terdaftar dalam 

salah satu library jetpack yang menjadi dasar penggunaan library dalam android development. 

Dalam pengembangan aplikasi untuk melakukan penyimpanan data manajemen keuangan akan 

sangat membantu jika proses pengolahan data dapat dilakukan dengan mudah menggunakan tools 

yang disediakan library dengan menggunakan fungsi-fungsi dan anotasi yang tersedia. 

https://www.statista.com/


2 
 

Oleh karena itu akan di bangun sebuah aplikasi yang akan mengimplementasikan Room 

untuk library penyimpanan data berbasis Sqlite pada aplikasi manajemen keuangan mahasiswa 

berbasis android. Dengan menggunakan room diharapkan proses development dapat dilakukan 

dengan lebih mudah. Selain itu Room adalah salah satu library jetpack terbaru yang di support 

google dalam pengembangan aplikasi. Sehingga aplikasi manajemen keuangan mahasiswa akan 

di bangun dengan menggunakan Room sebagai library yang merupakan rekomendasi dari google 

sebagai supporting android development. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Meninjau latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah 

bagaimana mengimplementasikan Room sebagai library penyimpanan data berbasis Sqlite untuk 

membantu development aplikasi Manajemen keuangan anak Kos. 

1.3 RUANG LINGKUP 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi akan menggunakan Room sebagai library Sqlite. 

2. Aplikasi akan dibuat untuk platform Android. 

3. Aplikasi akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman java. 

4. Aplikasi yang akan dibuat meliputi pemasukan dan pengeluaran uang untuk biaya hidup 

sehari-hari. 

5. Pengguna aplikasi adalah mahasiswa yang masih aktif kuliah. 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan ruang lingkup yang sudah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian adalah 

menghasilkan aplikasi berbasis android yang mengimplementasikan library Room untuk 

penyimpanan data lokal. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Dengan mengimplementasikan room diharapkan penggunaan SQlite pada pembuatan 

aplikasi android dapat lebih terbantu. Karena penggunaan query yang tersusun dalam tiap-tiap 

kelas dan penggunaan DAO (Data Access Object) yang terstruktur. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sistematika penyusunan praskripsi ini terdiri dari beberapa BAB atau sub pokok 

pembahasan permasalahan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka membahas tentang 

kajian berbagai pustaka yang dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan dasar 

teori menjelaskan definisi-definisi dan teori yang digunakan di dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang perancangan sistem yang akan dibangun, meliputi analisis 

kebutuhan sistem, arsitektur sistem, algoritma, diagram konteks, diagram alir data, dan rancangan 

antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 
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Bab ini mencakup pembahasan implementasi, pembahasan dan uji coba sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. 
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