
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar programmer merasa kesulitan saat merancang User 

Interface untuk program mereka, biasanya hal ini berawal dari ketakutan atau 

ketidakpercayaandiri mereka. Perancangan User Interface yang dianggap 

membutuhkan proses dengan penuh kreatifitas yang mampu menghasilkan 

karya artistik dan kreatif. Sedangkan programmer menganggap dirinya sebagai 

orang yang logis dan kuat dalam analisis, tetapi lemah dalam penilaian artistik. 

Sehingga programmer merasa tidak mampu dalam perancangan tampilan yang 

artistik dan kreatif. Padahal dalam pengembangan aplikasi, User Interface (UI) 

adalah bagian terpenting dalam perancangan sebuah aplikasi karena dapat 

mempengaruhi ketertarikan pengguna dalam menggunakannya. User Interface 

yang kurang menarik akan berdampak kurang tertariknya pengguna dalam 

menggunakan aplikasi walaupun fitur-fitur yang ditawarkan berjalan dengan 

baik (Lee & Lochovsky, 1985).  

 Maka dari itu peneliti melakukan survei terhadap beberapa programmer 

untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan programmer dalam 

mengembangkan aplikasinya. Gambar grafik hasil survei bidang yang dominan 

di kalangan programmer adalah apps dapat dilihat pada Gambar 1.1 



 

Gambar 1.1 Grafik bidang yang dikerjakan programmer 

Gambar hasil survei bahasa pemrograman yang dominan dipilih para 

programmer adalah Java dapat dilihat pada Gambar 1.2 

 

Gambar 1.2 Grafik bahasa pemrograman yang dipilih programmer 



Gambar hasil survei kendala yang dialami para programmer adalah pada 

pengembangan desain aplikasi dapat dilihat pada Gambar 1.3. 

 
Gambar 1.3 Grafik kendala yang dialami programmer 

Gambar hasil survei jika programmer mengaku belum ada solusi atas 

permasalahan yang dialami dapat dilihat pada gambar 1.4 



 

Gambar 1.4 Grafik sudah atau tidak adanya solusi bagi programmer 

Hasil dari survei menunjukkan bahwa dari 40 programmer memilih 

pembuatan aplikasi pada bidang mereka dengan bahasa pemrograman yang 

berdominan ialah Java. 

Namun dari 40 responden menunjukan hasil bahwa 70% dari 100% 

programmer memiliki sebuah problem dalam pembuatan sebuah aplikasi yaitu 

dalam membuat desain aplikasi (User Interface) yang baik bagi user dan belum 

mendapatkan solusi yang memudahkan permasalahan tersebut. 

Berdasarkan masalah tersebut, dibutuhkan sebuah alat bantu yang 

memudahkan programmer untuk mengembangkan User Interface sebuah 

aplikasi yang menyediakan User Interface dengan generate source code. 

Permasalahan yang telah dikemukakan di atas dapat diatasi dengan 

dibuatnya sebuah aplikasi yang menyediakan template-template User Interface 



(UI) Apps berdasarkan kategori User Interface dengan source code yang 

diinginkan berbasis Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 

pada Android Studio.  

Dalam aplikasi template User Interface Design Apps ini terdapat 

beberapa kategori yang dapat dipilih yang menyediakan UI yang tersedia untuk 

diunduh source codenya dan dapat dibuka pada Android Studio untuk 

melanjutkan pada fungsi-fungsi fiturnya sehingga memudahkan programmer 

dalam menciptakan aplikasi yang menarik dan berguna untuk user. Namun 

aplikasi ini hanya berbasis Android sehingga tidak dapat digunakan pada 

platform lain seperti IOS atau Windows. 

Pada penelitian ini akan dirancang dan diciptakan aplikasi template User 

Interface Design Apps berbasis Android dapat memecahkan masalah pada para 

programmer dalam pembuatan sebuah User Interface pada aplikasi yang akan 

dibuat melalui Android Studio dengan bahasa pemrograman Java yang dapat 

digunakan dalam pembuatan aplikasi yang akan dirancang dan dibangun oleh 

programmer. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana mempercepat programmer dalam pengembangan User Interface 

sebuah aplikasi berbasis Android?  



1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan penulisan tugas akhir ini adalah membuat aplikasi template User 

Interface Design berbasis Android. 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

 Sistem ini dapat mempermudah programmer dalam mendapatkan User 

Interface dengan source codenya. 

 Sistem ini dapat generate source code secara otomatis pada User Interface 

yang dipilih sehingga dapat memudahkan pengguna. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian pada tugas akhir ini adalah: 

1. Rancang bangun aplikasi ini ditujukan untuk programmer Android yang 

ingin mendapatkan User Interface yang menarik dan mudah. 

2. Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi User Interface template berbasis 

Android yang Stand Alone dan tidak menggunakan database. Update 

template yang disediakan aplikasi melalui xml. 

3. Uji coba dilakukan pada programmer di kota Surabaya. 

4. Aplikasi dibuat untuk perangkat mobile yang menggunakan minimal sistem 

operasi Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). 

5. Aplikasi dibangun dengan menggunakan Android Studio dengan versi 

Gradle 3.2.8. 



1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi pelaksanaan tugas akhir ini akan dilaksanakan dengan 

tahapan-tahapan berikut: 

1. Requierement Analysis 

o Melakukan studi melalui jurnal dan publikasi di internet sebagai sumber 

untuk mendapatkan informasi mengenai pentingnya User Interface yang 

menarik dan baik dalam pengembangan sebuah aplikasi bagi para 

programmer. 

o Melakukan survei untuk mengidentifikasi apakah permasalahan yang 

ada bisa diselesaikan melalui pengembangan aplikasi yang akan dibuat. 

o Menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. 

2. System Design 

a. Menganalisis interaksi dan fungsi pada komponen aplikasi yang akan 

dibuat. 

b. Merancang tampilan dari aplikasi yang akan dibuat dengan baik.  

2. Implementation 

a. Mengimplementasikan rancangan berdasarkan tahap-tahap sebelumnya 

dan perancangan kode atau syntax. 

3. Testing 

a. Pada tahap ini dilakukannya uji coba apakah aplikasi dapat berjalan 

dengan baik atau belum. Akan dilakukan pada 30 programmer yang 

berminat dalam pengembangan aplikasi Android. 



 


