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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini penggunaan perangkat mobile (bergerak) menjadi kebutuhan yang 

tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Hampir di setiap kesempatan dan 

kegiatan orang-orang menggunakan perangkat bergerak untuk membantu pekerjaan 

mereka, berkomunikasi dengan orang lain, sebagai media hiburan, dll. Perangkat 

bergerak juga memiliki berbagai fitur yang berbeda-beda dilihat dari segi perangkat 

keras maupun perangkat lunak yang disediakan oleh produsen. 

Berdasarkan survei oleh situs StatCounter Global Stats (2017) mengenai 

pangsa pasar sistem operasi perangkat bergerak di seluruh dunia. Dari hasil survei 

terakhir pada bulan Februari 2019, Android masih menjadi sistem operasi yang 

paling banyak digunakan dengan persentase 74,15 diikuti dengan penjualan 

perangkat bergerak dengan sistem operasi iOS sebesar 23,28 persen dan 2,57 persen 

sisanya adalah penjualan perangkat bergerak dengan sistem operasi lainnya. 
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Gambar 1.1 Statistik pangsa pasar sistem operasi perangkat bergerak 

Dengan banyaknya pengguna android, kebutuhan akan sebuah aplikasi juga 

bermacam-macam, sehingga banyak orang yang mengembangkan aplikasi yang 

dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pengembangan aplikasi android bukanlah 

hal yang mudah, pengembang harus merancang sebuah aplikasi yang tidak hanya 

sekedar memenuhi kebutuhan pengguna dari segi fungsi namun juga pengembang 

juga harus memikirkan bagaimana agar pengguna merasa nyaman saat 

menggunakan aplikasi dengan membuat antarmuka pengguna yang menarik dan 

mudah dimengerti pengguna tanpa harus membutuhkan buku panduan. 

Pada tanggal 24 September 2018, Android Studio 3.2 rilis. Salah satu fitur 

yang paling mendapat perhatian adalah Android Jepack. Android Jetpack adalah 

sebuah koleksi dari perangkat lunak android komponen untuk memudahkan 

pengembang dalam mengembangkan aplikasi android. Komponen pada jetpack ini 

membuat pengembang mengurangi penggunaan kode secara berulang, 
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menyederhanakan pekerjaan yang kompleks sehingga pengembang hanya perlu 

fokus pada kode yang penting. 

Dengan adanya Android Jepack ini bentuk pengkodean menjadi lebih 

sederhana sehingga bagi pengembang yang baru memulai untuk menggunakannya 

menemukan beberapa kesulitan untuk beralih ke Android Jetpack. Sehingga 

penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dan mendapatkan perbandingan 

bentuk pengkodean dengan menggunakan Android Jetpack dan tanpa 

menggunakan Android Jetpack terkait penggunaan komponen data binding, 

navigation, room, paging, dan performa aplikasi dilihat dari penggunaan CPU, 

memori, jaringan, dan konsumsi baterai. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan 

masalah yaitu bagaimana mendapatkan hasil perbandingan antara aplikasi android 

yang menggunakan komponen jetpack dengan aplikasi android tanpa 

menggunakan komponen jetpack mengenai implementasi penggunaan komponen 

data binding, navigation, paging, dan performa aplikasi dilihat dari penggunaan 

CPU, memori, jaringan, dan konsumsi baterai. 

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Membangun dua aplikasi berbasis android menggunakan komponen 

jetpack dan tanpa komponen jetpack. 
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2. Komponen jetpack yang digunakan yaitu data binding, navigation, dan 

paging 

3. Sumber berita diambil dari situs web detik.com dengan topik berita 

internasional yang disimpan ke dalam MongoDB dengan teknik web 

crawling. 

4. Informasi berita yang ditampilkan di dalam aplikasi berupa judul berita, 

sumber berita, tanggal berita, isi berita dan gambar berita. 

5. Analisis terdiri dari 5 objek: 

a. Analisis kode program, 

b. Analisis performa penggunaan CPU,  

c. Analisis performa penggunaan memori, 

d. Analisis performa penggunaan jaringan, 

e. Analisis performa penggunaan baterai 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan aplikasi android portal berita 

untuk melakukan analisis perbandingan mengenai implementasi penggunaan 

komponen data binding, navigation, paging, dan performa aplikasi dilihat dari 

penggunaan CPU, memori, jaringan, dan konsumsi baterai. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai sarana pengetahuan dan informasi 

bagi pengembang aplikasi berbasis android yang ingin migrasi dengan 

menggunakan Android Jetpack. 
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1.6 Metode Penelitian 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka akan 

membahas mengenai uraian tentang kajian berbagai pustaka yang kemudian hasil 

kajian ini dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan dasar teori 

menjelaskan definisi-definisi Kotlin, Android Jetpack, Object Oriented 

Programming dan Battery Historian. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang penyajian secara lengkap setiap langkah 

eksperimen yang dilakukan, antara lain meliputi bahan/data, peralatan, prosedur, 

dan pengumpulan data serta analisis dan rancangan sistem. 

BAB 4 : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem dan pembahasan dari 

aplikasi  yang berisi tentang hasil pengujian yang telah dilakukan. 

BAB 5 : PENTUTUP 

 Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan 

yang ada pada bab sebelumnya dan saran untuk pengembang aplikasi android.  


