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ABSTRAK 
 
 

Dimasa sekarang ini harga cabai rawit melambung tinggi, terkadang pihak 
masyarakat ( petani, penjual, pembeli dan penghobi tanaman ) dibuat pusing. Hal 
ini disebabkan ketidaktahuan dikarenakan kurangnya informasi untuk dapat solusi 
mengatasi permasalahan harga cabai yang melambung tinggi. Ternyata dapat 
dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang minim 
yaitu dengan melakukan budidaya tabulampot ( tanaman dalam pot ).  
 

Tugas akhir ini dimaksudkan untuk membuat aplikasi reminder 
manajemen budidaya tabulampot cabai rawit berbasis mobile. Khususnya  
menggunakan android sebagai sistem operasi berbasis linux yang digunakan di 
berbagai perangkat mobile, memiliki tujuan utama untuk memajukan inovasi 
piranti telepon bergerak agar pengguna mampu mengeksplorasi kemampuan serta 
menambah pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan sistem operasi 
mobile lainnya dan juga didukung saat perancang menggunakan UML. Dengan 
fitur persiapan ketika terjadi proses dipilih, sehingga pengguna diarahkan untuk 
mengikuti tahapan sebelum memulai aplikasi. Karena jika sudah mulai maka 
pengguna akan diberikan reminder sebagai panduan dilengkapi juga dengan daftar 
aktifitas reminder. Dan diharapkan sebagai fitur tambahan yang semoga sangat 
bermanfaat yaitu pencarian otomatis digunakan untuk membantu pengguna 
sehingga dapat mengetahui informasi penyakit dan hama apa saja di cabai rawit ( 
foto, ciri dan pencegahannya ). 
 

Dengan fitur ini pihak masyarakat ( petani, penjual, pembeli dan penghobi 
tanaman ) saat harga cabai rawit meroket bisa tetap mencicipi rasa khas cabai 
rawit tidak perlu kawatir dan tanpa perlu pusing biaya belanja meningkat. Karena 
pada dasarnya cabai merupakan tanaman sayur yang relatif mudah ditanam di 
pekarangan rumah dan hasilnya dapat di cicipi. Diharapkan dengan adanya 
aplikasi ini kegiatan budidaya tabulampot menggunakan aplikasi remabutaca bisa 
mempermudah membantu sebagai pedoman  lebih menarik, mudah diingat dan 
aman bagi para masyarakat ( petani, penjual, pembeli dan penghobi tanaman ) 
menggunakannya. 
 
Kata kunci : Cabai, Android, UML 
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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Masalah yang terjadi saat ini yaitu di masa sekarang ini juga harga cabai 

rawit melambung tinggi sehingga membuat pusing sebagian masyarakat (petani, 

penjual, pembeli dan penghobi tanaman), sedangkan permintaan konsumen sangat 

banyak. Padahal, permintaan masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri dari 

memanfaatkan pekarangan rumah dengan lahan minim, sehingga saat harga cabai 

rawit meroket masyarakat bisa tetap mencicipi rasa khas cabai rawit tidak perlu 

kawatir dan tanpa perlu pusing biaya belanja meningkat. Karena pada dasarnya 

cabai merupakan tanaman sayur yang relatif mudah ditanam di pekarangan rumah 

dan hasilnya dapat di cicipi. (Ir. Wahyudi dan M. Topan, 2011) 

Tabulampot kini banyak digemari masyarakat karena beberapa alasan. 

Tabulampot dapat diletakkan dimanapun sesuai keinginan, tabulampot tidak perlu 

memerlukan lahan khusus, tabulampot akarnya tumbuh di dalam pot sehingga 

tidak dapat merusak pagar atau bangunan disekitar taman, tabulampot akan lebih 

cepat berbuah, pemanenan tabulampot lebih mudah dilakukan karena buahnya 

tidak lebat, tabulampot mudah dilakukan oleh siapapun dan Selain itu, karena 

dekat dengan anda, tanaman cabai rawit yang di budidaya dapat dikontrol secara 

rutin. (Rahman, Syaiful, 2010) 

 Beberapa para masyarakat khususnya di kota terkadang banyak 

kurangnya informasi, dan  terkadang tidak mengetahui panduan budidaya tentang 
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apa yang dimaksud dari Manajemen Budidaya Tabulampot Cabai Rawit Berbasis 

Mobile.   

Didukung dengan perkembangan teknologi terutama dalam tingkat 

perkembangan mobile yang kian meningkat,  salah satu perangkat mobile  yang 

paling pesat adalah  handphone. Handphone  adalah salah satu alat komunikasi 

yang dapat dibawa kemana saja pengguna berada,  dimana  peralatan  elektronik 

ini sebagian orang sudah menganggap sebagai kebutuhan pokok. Handphone saat 

ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai 

media untuk mengoperasikan peralatan tertentu. Handphone pada saat sekarang 

ini sama seperti komputer, handphone pun dapat di install berbagi macam aplikasi 

yang diinginkan pengguna. Android sebagai sistem operasi berbasis linux yang 

digunakan di berbagai perangkat mobile, memiliki tujuan utama untuk 

memajukan inovasi piranti telepon bergerak agar pengguna mampu 

mengeksplorasi kemampuan dan menambah pengalaman yang lebih baik 

dibandingkan dengan sistem operasi mobile lainnya. (Hotnida Rambe, 2012) 

Kami juga mendapatkan referensi dari pembuatan Tugas Akhir yang 

berjudul “Aplikasi Reminder Bertanam Tabulampot Pohon Mangga Apel Berbasis 

Android”. Dari referensi tersebut, kami menyimpulkan bahwa aplikasi yang 

dibuat cukup menarik dan mudah digunakan, kelebihannya yaitu terdapat 

pengaturan manual pemupukan, penyiraman dan mode reminder berbasis android. 

Tetapi kekurangan yang kami temukan dari referensi tersebut yaitu, pengaturan 

diatur secara manual oleh pengguna yang kurang informasi bahkan tidak 

mengetahui panduannya. Pada aktifitas hanya diketahui kegiatan reminder yang 
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telah dilakukan saja, sehingga jadwal yang akan datang tidak diketahui oleh 

pengguna. (Eriko Bayu Satriyo, 2013) 

Dari melihat referensi tersebut, kami membuat sebuah Aplikasi Reminder 

Manajemen Budidaya Tabulampot Cabai Rawit berbasis Mobile. Kami memilih 

Reminder Manajemen Budidaya Tabulampot Cabai Rawit Berbasis Mobile karena 

sangat diharapkan ini digunakan untuk dapat membantu waktu budidaya, sehingga 

Reminder Manajemen Budidaya Tabulampot Cabai rawit ini dapat digunakan 

untuk mengatasi solusi para masyarakat mengatasi permasalahan diatas. Kami 

juga memilih Android karena memanfaatkan audio berupa alarm, dinilai lebih 

menarik dan mudah diingat oleh pengguna. Sedangkan Mobile, karena 

didukungnya pada saat ini perkembangan teknologi semakin pesat khususnya 

mobile sehingga pengguna dapat menggunakan Reminder Manajemen Budidaya 

Tabulampot Cabai Rawi berbasis mobile tersebut dimana saja dan kapan saja 

tanpa harus terhubung dengan internet serta tanpa tergantung oleh jarak dan 

waktu. Pada Reminder Manajemen Budidaya Tabulampot Cabai Rawit berbasis 

mobile ini, pengaturan dapat dibuat secara otomatis sehingga dapat menjalankan 

aplikasi, yang mana aplikasi ini disertai tampilan khusus untuk dapat melihat 

kegiatan aktifitas reminder baik yang telah dilakukan, di tunda dan yang akan-

akan. Pada menu, aplikasi ini dilengkapi dengan pencarian untuk beberapa hama 

dan beberapa penyakit secara otomatis dan dilengkapi menggunakan informasinya 

( foto, ciri dan pencegahan) dari apa yang telah dicari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa Rumusan Masalah pada Tugas Akhir ini, adapun 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
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a. Bagaimana membuat Aplikasi Reminder Manajemen Budidaya 

Tabulampot Cabai Rawit berbasis mobile? 

b. Bagaimana membuat fitur persiapan untuk memulai aplikasi 

sehingga pada Aplikasi ini pengguna mendapatkan reminder 

sebagai panduan?  

1.3  Batasan Masalah 

  Sesuai rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, pembuatan aplikasi 

ini dibatasi permasalahannya oleh beberapa hal sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini menerapkan pemanggilan secara otomatis setelah pengguna 

mengikuti tahapan persiapan hingga akhir tahapan yaitu persiapan mulai 

aplikasi, pengguna diberikan reminder sebagai panduan yang akan sesuai 

jadwal dan sudah terjadwalkan oleh aplikasi. Disesuaikan sebagai 

pendukung yaitu buku referensi hingga reminder berhenti sesuai yang 

telah dijadwalkan. 

b. Aplikasi ini menyarankan proses membudidaya tanaman yang dilakukan 

didalam rumah atau didalam ruangan. 

c. Aplikasi ini hanya membahas cabai rawit. 

d. Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan android 2.3.3 gingerbread hp 

Samsung young GT-S5360. Karena aplikasi remabutaca berbasis Mobile 

ini akan bekerja baik jika digunakan pada sistem operasi android dan 

untuk semua versi android bisa tetap diterapkan hanya saja berbeda 

resolusi sehingga harus diganti resolusinya saja. 

e. Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada sistem operasi mobile android 

dengan memanfaatkan audio berupa alarm. 
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f. menggunakan perangkat Android Mobile. Software pendukung dalam 

pembuatan aplikasi ini adalah Eclipse Indigo, java, sdk dan adt. 

g. reminder yang dibuat digunakan untuk menunjang sebagai panduan proses 

budidaya tabulampot. 

1.4  Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Aplikasi Reminder Manajemen Budidaya 

Tabulampot Cabai Rawit berbasis Mobile menggunakan sistem operasi android 

untuk tugas akhir ini diharapkan mampu menghasilkan suatu aplikasi remabutaca 

yang berdasarkan buku literature untuk datanya dengan memanfaatkan fungsi 

script .java pada telepon seluler yang tentunya berbasis mobile sistem operasi 

android,  dapat membantu untuk lebih cepat belajar budidaya tabulampot sehingga 

tidak perlu kerepotan untuk mengerti panduan budidaya kemanapun karena hanya 

dengan telepon seluler sudah bisa mengatasi kesulitan tersebut. 

1.5  Manfaat 

Manfaat dari dibuatnya Laporan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Mempermudah untuk memahami Manajemen Budidaya 

Tabulampot Cabai Rawit, karena reminder ini disajikan dalam 

bentuk yang baru tentang panduan budidaya mudah, lengkap, 

menarik dan praktis dengan memanfaatkan audio berupa alarm. 

b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan,  dapat mendukung dalam 

pengembangan aplikasi.  

c. Bagi penulis, penelitian  ini dilakukan untuk menambah 

pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai aplikasi 
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reminder manajemen budidaya tabulampot cabai rawit berbasis 

mobile dengan menggunakan sistem operasi android.  

1.6 Metode Penelitian 

Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pembangunan Aplikasi ini, 

maka perlu dilakukan beberapa langkah seperti berikut: 

a. Studi literature 

Mengumpulkan referensi yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi 

baik dari internet, maupun sumber-sumber yang lain mengenai materi 

contoh aplikasi, serta coding yang dapat membantu pembuatan aplikasi. 

b. Analisa dan perancangan 

Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap aplikasi yang akan 

dibangun, seperti desain system aplikasi, aturan aplikasi, user-interface, 

dll. 

c. Pembuatan 

Pada tahap pembuatan, perencanaan yang telah di lakukan lalu di 

impelementasikan sehingga menjadi sebuah aplikasi dengan dasar bantuan 

literature yang sudah di kumpulkan sebelumnya. 

d. Uji coba 

Pada tahap ini, adalah tahap yang sangat penting karena pada tahap ini 

aplikasi akan di jalankan dan dilihat apakah ada yang kurang ataupun 

salah, dan tidak sesuai konsep yang diajukan. Uji coba aplikasi tidak 

hanya dilakukan oleh satu pengguna saja, namun oleh beberapa pengguna 

yang sesuai dengan target aplikasi untuk mendapatkan hasil yang 

inginkan. 
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e. Penyusunan laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap terakir dari pengerjaan tugas akhir, selama 

proses pembuatan aplikasi yang sudah dilakukan disusun menjadi sebuah 

laporan mulai dari proses awal hingga akhir pembuatan aplikasi. Dari 

penyusunan laporan ini diharapkan dapat mempermudah pembaca yang 

ingin  mempelajari maupun mengembangkan aplikasi tersebut. 

f. kesimpulan 

Pada tahap kesimpulan adalah bagian dari penyusunan laporan proses 

aplikasi ( tugas akhir ) yang dibuat. Disini dibuat sebuah kesimpulan dari 

hasil pembuatan aplikasi dengan dasar teori yang mendukung dalam 

pembuatan aplikasi tersebut. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penyusunan laporan ini, terdiri dari lima bab utama 

dengan beberapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan laporan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penjelasan 

tersebut akan di bagi-bagi menjadi sub bab yaitu latar belakang 

masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari 

pembuatan tugas akhir, manfaat yang diperoleh, dan sistematika 

penulisan. 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



8 

 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang di pakai untuk 

menyelesaikan permasalahan, yaitu teori-teori yang bekaitan 

dengan sistem aplikasi yang dibuat. 

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum dan rencanaan dari 

aplikasi pengajaran yang dibuat.Perencanaan aplikasi seperti 

konsep aplikasi seperti konsepn aplikasi, desain system aplikasi, 

user-interface, dan lain sebagainya. 

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana aplikasi yang telah jadi 

dan dapat dijalankan telah di uji coba, untuk mengetahui apakah 

aplikasi tersebut telah menyelesaikan permasalahannya dan sesuai 

dengan konsep yang dibuat. 

BAB V KESIMPULAN & SARAN 

Bab ini membahas tentang bagian akir pada sebuah Laporan Tugas 

Akhir yaitu kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil 

evaluasi BAB IV. Kesimpulan akan menjelaskan tentang hasil apa 

yang telah didapat dari pembuatan aplikasi dan laporannya. 

Sedangkan saran, akan menjelaskan bagaimana Peneliti memiliki 

visi tentang aplikasi yang dibuat pada masa mendatang. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 

yang digunakan dalam pembuatan Laporan ini. 

LAMPIRAN 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang script .java apa saja yang 

digunakan dalam pembuatan aplikasi dalam Laporan ini. Pada 

bagian ini juga akan dipaparkan tentang data lengkap dari penulis  

Laporan ini. 
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