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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian tentang aplikasi berbasi mobile telah banyak dilakukan. Peneliti sebelumnya 

diantaranya adalah : 

Nurul Faizah Rozy mengenai Perencanaan Keuangan Pada Platform Berbasis Smartphone 

Multiplatform Dengan Framework Phonegap, pada penelitian Nurul Faizah Rozy dan 

Sholahuddin Alisyahbana menyimpulkan pengelolaan keuangan diperlukan guna mengatur 

keuangan Berdasarkan.(UIN Syarif Hidayatullah jakarta). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Meyta Nastiti mengenai Perancangan Aplikasi Manajemen 

Keuangan Pribadi Berbasis Android, Meyta Nastiti dan Andi Sunyoto menyimpulkan bahwa 

Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Android ini dapat memberikan kemudahan dalam 

penganggaran, audit, manajemen, kontrol, deposito dana yang disimpan untuk keputusan 

keuangan secara efektif dan efisien. Perencanaan keuangan termasuk pendapatan, biaya, piutang, 

utang, dana darurat, rencana anggaran dan aset.(amikom) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarip Hidayatuloh dan Indah Sari Agustin mengenai Analisis 

dan Perancangan Sistem Informasi Pencatatan Keuangan Pada Koperasi Lancar Jaya, pada 

penelitian ini Sarip Hidayatuloh dan Indah Sari Agustin menggunakan sistem yang masih manual 

dan menggunakan software yaitu MS. Excel 2007.(Universitas Islam Negri Sarif Hidayatullah) 

Penelitian yang dilakukan Wahyu Adi Sugianto mengenai Aplikasi Android Hybrid Untuk 

Perancanaan Keuangan Personal aplikasi perancangan keuangan personal yang dibangun dengan 

teknologi aplikasi hybrid dan berjalan berjalan pada sistem oprasi android.(akakom) 
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  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, berikut ringkasan penelitian 

yang disajikan dalam Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Parameter 

Penulis 

Tahun Objek Teknologi Bahasa 

Pemrograman 

Nurul Faizah Rozy  2018 Perencana 

Keuangan 

Framework 

Phonegap 

- 

 

Meyta Nastiti 2018 Keuangan 

Pribadi  

Android Java 

 

Sarip Hidayatuloh  2018 Pencatatan 

Keuangan 

Koperasi 

Lancar Jaya 

 MS. Excel 2007. - 

Wahyu Adi 

Sugianto 

2014 Aplikasi 

Android 

Model 

Hybrid 

Untuk 

Perencanaan 

Kuangan 

Personal  

Hybrid HTML,PHP 

Yang diusulkan 2019 Anak Kos Room sqlite 

library 

Java, XML 

 

2.2 DASAR TEORI 

2.2.1 THE ROOM PERSISTENCE LIBRARY  

The Room persistence library menyediakan lapisan abstraksi atas SQLite untuk 

memungkinkan akses database yang lebih kuat sambil memanfaatkan kekuatan penuh SQLite. 

Library membantu membuat cache data aplikasi pada perangkat yang menjalankan aplikasi. 

Cache ini, yang berfungsi sebagai satu-satunya sumber kebenaran aplikasi, memungkinkan 
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pengguna untuk melihat salinan informasi kunci yang konsisten dalam aplikasi , terlepas dari 

apakah pengguna memiliki koneksi internet (offline). 

2.2.2 SQLite 

SQLite adalah Relational Database Management Server (RDBMS) alternatif yang bersifat 

portable (tidak memerlukan proses instalasi), cepat, gratis, dan didukung oleh banyak bahasa 

pemrograman. 

Keunggulan SQLite antara lain : 

1. Portable tidak perlu proses instalasi, cukup menggunakan satu file sqlite3.exe. 

2. Flat file (satu database satu file). 

3. Mendukung transaction dan view. 

4. Sangat cepat, karena berupa flat file. 

5. Menggunakan Query Language yang mirip dengan RDBMS pada umumnya. 

Salah satu library yang terdapat dalam database SQLite adalah fungsi command-line sqlite3 

(sqlite3.exe) yang memungkinkan user untuk berinteraksi dan menjalankan perintah SQL di 

SQLite. 

2.2.3 JAVA 

Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek (Object Oriented Programming) 

dan dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Perkembangan Java tidak hanya 
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terfokus pada satu sistem operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat 

open source. (Sasramita, 2015). 

Secara arsitektur, Java tidak berubah sedikitpun semenjak awal mula bahasa itu dirilis. 

Kompiler Java (yang disebut dengan javac atau java compiler) akan mentransformasi kode-kode 

dalam bahasa Java kedalam suatu bytecode. Bytecode adalah sekumpulan perintah hasil kompilasi 

yang kemudian dapat dieksekusi melalui sebuah mesin komputer abstrak yang disebut dengan 

JVM (Java Virtual Machine). JVM juga sering dinamakan sebagai implementer, karena sifatnya 

yang selalu menerjemahkan kode-kode yang tersimpan dalam bytecode dengan cara baris demi 

baris. (Sucista, 2012). 

2.2.4 XML 

Extensible Markup Language (XML) merupakan teknologi dengan aplikasi dunia nyata, 

khususnya untuk manajemen, tampilan, dan organisasi data. XML bekerja dengan tujuan markup 

dari setiap jenis data tetapi dengan kompleksitas yang di eliminasi, XML tidak benar – benar 

merupakan bahasa, tetapi lebih pada sintaks yang digunakan untuk menjelaskan markup lain. 

(Hunter et al. ,2007). 

2.2.5 SISTEM OPERASI ANDROID 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasi Linux. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk bisa menciptakan aplikasi mereka 

sendiri untuk digunakan oleh bermacam piranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android 

Inc. pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan 

Android, dibentuklah Open Handset Aliance, konsersium dari 34 perusahaan piranti keras piranti 
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lunak dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan 

Nvidia. (Sucista, 2012). 
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