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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode-metode yang digunakan  dalam pembangunan aplikasi adalah: 

1. Studi Pustaka 

Mempelajari jurnal, buku, artikel, serta referensi-referensi lain yang 

berhubungan dengan peramalan, Metode Kuadrat Terkecil, dan android baik, secara 

online maupun offline.  

2. Desain dan Implementasi Aplikasi 

Merancang fungsi-fungsi utama (hitung peramalan laba) serta jalan kerja 

aplikasi yang akan dirancang dan mengimplementasikan desain aplikasi peramalan 

laba  tersebut. 

3. Analisis Data 

Data-data apa saja yang diperlukan untuk merancang dan membangun aplikasi 

peramalan laba. 

4. Testing dan Debugging Aplikasi 

Setelah aplikasi peramalan laba terbentuk, testing dilakukan untuk memastikan 

aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan (meramalkan laba tepat satu bulan ke depan 

atau bulan yang sedang berjalan) dan memperbaiki kesalahan-kesalahan aplikasi 

(kesalahan akurasi menghitung atau error) yang tercatat selama proses testing. 
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5. Penulisan Laporan 

Setelah penelitian selesai dilakukan, laporan tentang aplikasi peramalan laba 

kemudian ditulis untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan serta kesimpulan 

dari hasil penelitian tersebut. 

 

3.2 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulkan data-data yang digunakan dengan 

research paper yang berkaitan dengan hal-hal seperti penerapan metode kuadrat 

terkecil, dan peramalan. Untuk data-data keuangan dikumpulkan dari data-data 

keungan PT TRI PANJI GEMILANG dari Januari 2005 sampai dengan Mei 2015 

(125 bulan). 

 

3.3 Perancangan Basis Data 

 Pada perancangan basis data, dirancang sebuah tabel yang digunakan untuk 

menyimpan data-data pemasukan dan pengeluaran tiap bulan pada PT TRI PANJI 

GEMILANG. Basis data yang dibangun adalah basis data sederhana yang hanya 

terdiri satu buah tabel yang bernama laporan. Basis data ini diimplementasikan 

menggunakan basis data MySQL. 

 

Tabel 3.1 Rancangan Tabel laporan. 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Bulan date Berisi tanggal dan bulan sebagai acuan ketika 

data dimasukkan ke dalam tabel 

Pemasukan int Berisi jumlah pemasukkan per bulan 

Pengeluaran int Berisi jumlah pengeluaran per bulan 
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3.4 Perancangan Aplikasi 

 Aplikasi yang akan dirancang merupakan aplikasi berbasis android yang 

akan menyimpan data tiap bulan (pemasukan dan pengeluaran) yang dimasukkan 

ke dalam aplikasi. Kemudian aplikasi akan menghitung laba pada tiap bulan 

berdasarkan data pemasukan dan pengeluaran. Selain itu aplikasi memiliki fitur 

untuk meramalkan berapa jumlah pemasukan, pengeluaran dan laba yang akan 

didapat pada bulan depan atau sekarang (bulan yang sedang berjalan) dalam bentuk 

teks atau tabel dan grafik. Penggambaran grafik akan menggunakan library 

aChartEngine yang sudah tersedia. 

 Aliran data yang ada di dalam aplikasi hanya berupa data pemasukan dan 

pengeluaran yang dimasukkan oleh pengguna aplikasi. Kemudian aplikasi dapat 

memperlihatkan jumlah pemasukan, pengeluaran, dan laba pada tiap bulannya serta 

menampilkan peramalan sesuai dengan data-data yang ada. Gambar 3.1 adalah 

diagram aliran data pada aplikasi ini. 

 
Gambar 3.1 Data Flow Diagram Level 0 
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Pada sistem aplikasi peramalan laba yang dibuat, bagian keuangan akan 

memasukkan data-data pemasukan, dan data-data pengluaran ke sistem, kemudian 

manager atau direktur dapat memberikan beberapa masukan, yaitu tahun tabel 

untuk melihat tabel keuangan, tahun grafik untuk melihat grafik keuangan, dan 

masukan data. Kemudian sistem akan memproses data-data masukan tersebut dan 

memberikan keluaran yaitu tabel keuangan, grafik keuangan, dan hasil metode 

kuadrat terkecil (hasil peramalan) ke manager atau direktur. Dari diagram ini, 

sistem dapat dipecah menjadi beberapa proses yang lebih kecil. Gambar 3.2 adalah 

data diagram selanjutnya. 

 
Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1 

 

Penjelasan gambar 3.2 adalah. 
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1. Manager atau direktur mengirim tahun tabel ke proses laporan, lalu proses 

laporan menerima data berdasarkan tahun tabel dari tabel laporan dan proses 

laporan mengirim tabel keuangan ke Manager atau direktur. 

2. Manager atau direktur mengirim tahun grafik ke proses grafik, lalu proses 

grafik menerima data berdasarkan tahun grafik dari tabel laproran dan proses 

grafik mengirim tabel grafik ke Manager atau direktur. 

3. Kemudian proses peramalan menerima data dari tabel laporan, lalu proses 

peramalan mengirim hasil metode kuadrat terkecil (hasil peramalan) ke 

Manager atau direktur. 

4. Kemudian bagian keuangan mengirim masukan data ke proses masukan data, 

lalu proses masukan data mengirim data baru ke tabel laporan. 

Dari diagram ini, proses peramalan dapat dipecah menjadi beberapa proses 

yang lebih kecil. Berikut data diagram selanjutnya. 

 
Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 2 

Penjelasan gambar 3.3 adalah. 
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Tabel laporan mengirim data ke proses ambil data, lalu proses ambil data 

mengirim array data ke proses hitung metode kuadrat terkecil, dan proses hitung 

metode kuadrat terkecil mengirim hasil metode kuadrat terkecil (hasil peramalan) 

ke manager atau direktur. 

 

3.4.1 Halaman utama (LAPORAN) 

 Saat pengguna membuka aplikasi, aplikasi akan langsung menampilkan 

halaman utama (LAPORAN) yang berisi logo perusahaan. Aplikasi akan 

menunggu sampai pengguna memasukkan sebuah tahun dan menekan tombol OK, 

lalu aplikasi akan membaca database apakah tahun yang dimasukkan ada atau 

tidak. Jika ada maka aplikasi akan menampilkan laporan keuangan (pemasukan, 

pengeluaran dan laba serta jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan jumlah 

laba) per bulan dalam satu tahun dalam bentuk tabel. Gambar 3.4 adalah flowchart 

dari proses ini. 

 
Gambar 3.4 Flowchart Halaman Utama (LAPORAN) 
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3.4.2 Halaman GRAFIK 

 Saat pengguna menyentuh halaman LAPORAN ke kiri, maka tampilan akan 

pindah ke halaman GRAFIK. Aplikasi akan menunggu sampai pengguna 

memasukkan sebuah tahun, menchecklist checkbox (pemasukan, pengeluaran, dan 

laba) yang ingin ditampilkan dan menekan tombol OK, lalu aplikasi akan membaca 

database apakah tahun yang dimasukkan ada atau tidak. Jika ada maka aplikasi 

akan menampilkan laporan keuangan (pemasukan, pengeluaran, dan laba) per bulan 

dalam satu tahun dalam bentuk grafik. Gambar 3.5 adalah flowchart dari proses ini. 

 
Gambar 3.5 Flowchart Halaman GRAFIK 

 

3.4.3 Halaman PERAMALAN 

 Saat pengguna menyentuh halaman GRAFIK ke kiri, maka tampilan akan 

pindah ke halaman PERAMALAN. Aplikasi akan langsung membaca database dan 

mengimplementasi metode kuadrat terkecil serta langsung menampilkan hasil 
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peramalan pemasukan, peramalan pengeluaran, dan peramalan laba pada bulan 

sekarang. Gambar 3.6 adalah flowchart dari proses ini. 

 
Gambar 3.6 Flowchart Halaman PERAMALAN 

 

3.4.4 Halaman BANTUAN 

 Saat pengguna menekan tombol option menu yang berada di atas kanan 

layar, maka akan tampil tiga menu (BANTUAN, MASUKAN DATA, dan 

TENTANG KAMI). Jika pengguna memilih menu BANTUAN, maka aplikasi akan 

menampilkan halaman BANTUAN yang berisi penjelasan bagaimana cara 

menggunakan aplikasi berupa teks dan gambar. 

 

3.4.5 Halaman MASUKAN DATA 

 Saat pengguna menekan tombol option menu yang berada di atas kanan 

layar, maka akan tampil tiga menu (BANTUAN, MASUKAN DATA, dan 

TENTANG KAMI), jika pengguna memilih menu MASUKAN DATA, maka 
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aplikasi akan menampilkan halaman MASUKAN DATA. Aplikasi akan menunggu 

pengguna memilih bulan dan tahun, serta memasukkan pemasukan dan pengeluaran 

pada bulan tersebut dan menekan tombol OK. Kemudian aplikasi akan menyimpan 

data tersebut ke dalam database. Gambar 3.7 adalah flowchart dari proses ini. 

 
Gambar 3.7 Flowchart Halaman MASUKAN DATA 

 

3.4.6 Halaman TENTANG KAMI 

 Saat pengguna menekan tombol option menu yang berada di atas kanan 

layar, maka akan tampil tiga menu (BANTUAN, MASUKAN DATA, dan 

TENTANG KAMI). Jika pengguna memilih menu TENTANG KAMI, maka 

Rancang Bangun ..., Audrey Sugiarto, FTI UMN, 2015



aplikasi akan menampilkan halaman TENTANG KAMI yang menjelaskan tentang 

aplikasi dalam bentuk teks dan gambar.  

 

3.4.7 Metode Kuadrat Terkecil 

 Metode Kuadrat Terkecil akan digunakan dalam menghitung peramalan 

pemasukan, peramalan pengeluaran dan peramalan laba. Pada halaman 

PERAMALAN ketiga peramalan tersebut berbentuk teks berupa angka. Gambar 

3.8 adalah flowchart dari proses ini. 

 
Gambar 3.8 Flowchart Metode Kuadrat Terkecil 
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3.5 Perancangan Antar Muka Aplikasi 

 Aplikasi terdiri dari enam buah halaman (activity) yaitu halaman utama 

(LAPORAN), halaman GRAFIK, halaman PERAMALAN, halaman BANTUAN, 

halaman MASUKAN DATA, dan halaman TENTANG KAMI. Berikut rancangan 

masing-masing halaman dan keterangannya. 

 

3.5.1 Rancangan Halaman Utama (LAPORAN) 

 Pada halaman utama, aplikasi akan menampilkan logo perusahaan, dan 

sebuah textview bertuliskan tahun, edittext untuk memasukkan tahun berapa yang 

ingin dilihat, dan tombol OK untuk menampilkan laporan keuangan per tahun 

(jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan jumlah laba) dalam bentuk tabel. 

 
Gambar 3.9 Rancangan Antarmuka Halaman Utama (LAPORAN) 
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3.5.2 Halaman GRAFIK 

Pada halaman GRAFIK, apalikasi akan menampilkan sebuah textview 

bertuliskan tahun, edittext untuk memasukkan tahun berapa yang ingin dilihat, serta 

enam buah checkbox untuk memilih fitur (pemasukan, pengeluaran, dan laba) apa 

yang ingin ditampilkan dan tombol OK untuk menampilkan fitur yang telah 

dichecklist dalam bentuk grafik. 

 
Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka Halaman GRAFIK 

 

3.5.3 Halaman Peramalan 

 Pada halaman LAPORAN, aplikasi akan menampilkan bulan dalam 

textview, yaitu bulan sekarang serta peramalan pemasukan, peramalan pengeluaran, 

dan peramalan laba. 
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Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Halaman PERAMALAN 

3.5.4 Halaman BANTUAN 

 Pada halaman BANTUAN, aplikasi akan menampilkan imageview berisi 

gambar dan beberapa textview yang berisi tulisan untuk menjelaskan gambar dan 

cara menggunakan aplikasi ini. 

 
Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Halaman BANTUAN 
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3.5.5 Halaman MASUKAN DATA 

 Pada halaman MASUKAN DATA, aplikasi akan menampilkan 

datetimepicker untuk memilih bulan, textview berisi tulisan pemasukan dan 

pengeluaran serta dua buah edittext untuk mengisi jumlah pemasukan dan jumlah 

pengeluaran serta tombol ok untuk menyimpan data tersebut. 

 
Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Halaman MASUKAN DATA 

 

3.5.6 Halaman TENTANG KAMI 

 Pada halaman TENTANG KAMI akan menampilkan imageview berisi 

gambar dari logo aplikasi dan sebuah textview yang berisi tulisan untuk 

menjelaskan tentang aplikasi ini. 
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Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Halaman TENTANG KAMI 
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