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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi yang semakin maju berdampak juga terhadap 

perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat. Masyarakat saat ini 

membutuhkan teknologi yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya ponsel Android yang 

mendukung dalam perkembangan teknologi informasi, membuat para pengguna 

ikut mengembangkan aplikasi Smartphone Android. Perkreditan semakin hari 

semakin berkembang dan semakin dibutuhkan masyarakat, masyarakat umumnya 

lebih memilih melakukan sistem kredit atau peminjaman uang daripada menabung 

untuk keperluan yang tidak terduga dan masyarakat lebih memilih melakukan 

pembelian barang secara kredit dari pada membayar kontan. Tetapi kebanyakan 

beberapa masyarakat khususnya karyawan bank atau perusahaan yang 

berhubungan dengan kredit yang berkerja di lapangan atau  di luar kantor 

(marketing) kesulitan dalam melakukan perhitungan kredit, seperti menghitung 

angsuran, lama pertahun, bunga, total uang muka dan sisa pinjaman, dengan 

metode flat, metode efektif dan metode anuitas sesuai metode yang dibutuhkan. 

Serta kesulitan dalam memberikan petunjuk tentang informasi yang dibutuhkan 

tentang perhitungan segala jenis kredit, seperti; kredit elektronika, kredit rumah, 

kredit pinjaman uang, kredit motor dan mobil. 

Pada penelitian ini, akan dibangun aplikasi simulasi perhitungan kredit 

berbasis smartphone Android. Aplikasi dibangun menggunakan Android agar 

mudah dalam pemakaian dimanapun dan kapanpun, dalam penginstalan aplikasi 

lebih juga lebih mudah. Sistem ini mampu menghitung bunga kredit dengan tiga 

metode perhitungan bunga kredit yaitu; metode bunga flat, metode bunga efektif 

dan metode bunga anuitas. Aplikasi kredit akan diimplementasikan pada 

smartphone Android untuk membantu masyarakat dan karyawan bank, melakukan 

perhitungan secara cepat. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana cara merancang dan 

mengimplementasikan aplikasi simulasi perhitungan kredit berbasis teknologi 

Android, menggunakan 3 (tiga) metode perhitungan bunga kredit yaitu; bunga 

flat, bunga efektif dan bunga anuitas, agar bermanfaat dan mudah digunakan 

dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah  untuk 

merancang dan mengimplementasikan aplikasi simulasi perhitungan kredit 

berbasis smartphone Android. Membantu masyarakat dan karyawan bank (pekerja 

lapangan) mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari 

khususnya dalam perhitungan kredit. 

2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai aplikasi kredit yaitu 

aplikasi perhitungan kredit mobil pada PT. Procar Finance. Pada penelitian 

metodologi yang digunakan adalah metodologi iterasi karena jika terjadi 

kesalahan dapat diperbaiki langsung pada setiap tahapan sampai mendapatkan 

hasil yang benar [1]. 

Penelitian yang berjudul aplikasi perhitungan kredit dengan metode flat rate 

dan sliding rate. Aplikasi penghitungan kredit dibangun dengan konsep 

pemrograman berorientasi obyek, aplikasi diharapkan dapat membantu 

memudahkan debitur untuk mengetahui jumlah total angsuran yang harus dibayar 
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setiap bulan. Langkah awal pembuatan aplikasi dengan merumuskan rumus baku 

perhitungan kredit menjadi bentuk matematis. Kemudian membuat algoritma 

pemograman dan menuangkan rumus-rumus ke dalam fungsi. Fungsi yang telah 

dibuat kemudian diimplementasikan. Perhitungan kredit mengandung nilai 

matematis sehingga dapat diimplementasikan [2]. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan terkait aplikasi perhitungan 

kredit, pada penelitian ini aplikasi simulasi perhitungan kredit dirancang dengan 

teknologi Android. Aplikasi dirancang menggunakan 3 (tiga) metode perhitungan 

bunga, yaitu: metode bunga flat, metode bunga efektif dan metode bunga anuitas 

dan di implementasikan pada smartphone Android. Hal tersebut menambah 

kemudahan dalam melakukan perhitungan kredit. 

Android merupakan sistem operasi bergerak (mobile) yang menggunakan 

versi modifikasi dari kernel Linux. Sistem ini memiliki berbagai keunggulan 

sebagai software berbasis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka 

(open source), sehingga programmer bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. 

Adanya Android market dalam sistem operasi Android, menghasilkan ribuan 

aplikasi baik yang gratis maupun berbayar. Perkembangan versi-versi Android 

ditunjukkan pada Tabel 1. Angka pada versi Android menunjukkan peluncuran 

platform software dari yang terdahulu sampai saat ini [3]. 

 
Tabel 1 Android Version [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perangkat Android terdapat Dalvik yaitu virtual mesin yang mengeksekusi 

format Dalvik executable (*.dex), yang formatnya dioptimalkan sebagai 

penyimpanan data. Pada aplikasi Android, terdapat empat anatomi yang utama, 

yaitu : activity, intent receiver, service, content provider. Aplikasi yang dibuat 

mengandung beberapa kombinasi. Komponen apa yang dibutuhkan dalam 

pembuatan aplikasi, maka komponen akan ditulis dalam file AndroidManifest.xml. 

Merupakan file dimana akan mendeklarasikan komponen aplikasi yang dibuat 

serta kemampuan dan persyaratan aplikasi ini [4]. 

Android Version API Level Nickname 

Android 1.0 1      Apple Pie 

Android 1.1 2     Banana Bread 

Android 1.5 3 Cupcake 

Android 1.6 4 Donut 

Android 2.0 5 Eclair 

Android 2.01 6 Eclair 

Android 2.1 7 Eclair 

Android 2.2 8 Froyo (Frozen Yogurt) 

Android 2.3 9 Gingerbread 

Android 2.3.3 10 Gingerbread 

Android 3.0 

Android 3.1 

Android 3.2 

Android 4.0-4.0.2 

Android 4.0.3-4.0.4 

Android 4.1 

Android 4.2 

Android 4.3 

Android 4.4 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Honeycomb 

Honeycomb 

Honeycomb 

Ice Cream Sandwich 

Ice Cream Sandwich 

Jelly Bean 

Jelly Bean 

Jelly Bean 

Kit Kat 
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User Interface (UI) dibuat mengunakan objek dari kelas View dan 

ViewGroup. Kelas View adalah dasar dari sub kelas yang disebut “widgets” 

contohnya pada textfields dan buttons. Sedangkan ViewGroup, digunakan untuk 

melayani sub kelas yang disebut “layouts” dimana berbagai macam arsitektur 

layout seperti linear, tabular dan relative. Layout merupakan suatu objek yang 

berasal dari ViewGroup dimana  menjadi bagian terpenting dari UI aplikasi 

android. Layout nantinya digunakan untuk menampung widget-widget. Tanpa 

layout, widget yang sudah disimpankan tidak akan dapat ditampilkan, sebab tugas 

utama dari layout adalah untuk menampilkan widget-widget yang berada 

didalamnya, serta mengatur tata letaknya. Widget adalah suatu objek dari View 

yang melayani interaksi dengan pengguna. Android telah menyediakan berbagai 

macam widget yang siap pakai, seperti buttons, checkboxes dan text-entry fields. 

Membuat view objek dengan mengkombinasikan widget yang ada atau dengan 

membuat sendiri. Bagian yang penting lainnya adalah Menu, menu dapat 

menampilkan beberapa fungsi dari suatu aplikasi dan juga dapat menampilkan 

settings /pengaturan dari suatu aplikasi. Pada view hierarki diatas, menu termasuk 

view, karena tugas utamanya hampir sama dengan widget menu menampilkan 

beberapa opsi yang dapat dipilih oleh pengguna. Sebuah menu merupakan 

gabungan dari beberapa widget. 

 Application framework layer dirancang untuk menyederhanakan 

penggunaan ulang komponen. Aplikasi apapun dapat mem-publish kapabilitas-

nya dan kemudian aplikasi lain dapat menggunakannya. Mendasari aplikasi-

aplikasi tersebut adalah seperangkat layanan dan sistem, yaitu : Satu set tampilan 

untuk membangun aplikasi, termasuk list, grid, text box, button dan  browser, 

content providers yang menyediakan aplikasi untuk mengakses data dari aplikasi 

lain (seperti kontak), atau untuk data sharing, resource manager menyediakan 

akses ke resource non-code seperti grafik dan file layout, notification manager 

yang memungkinkan semua aplikasi untuk menampilkan custom alert pada  status 

bar, activity manager yang mengelola live cycle dari aplikasi dan menyediakan 

navigasi backstack. Bertempat di level yang sama dengan Android runtime adalah 

libraries. Android menyertakan satu set library-library yang digunakan oleh 

berbagai komponen yang ada pada sistem Android. Kemampuan dapat diakses 

oleh programmer melewati Android application framework. Sebagai contoh 

Android mendukung pemutaran format audio, video, dan gambar [5]. 

Aplikasi simulasi perhitungan kredit ini menjelaskan cara menghitung kredit 

dengan mudah, pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu 

pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan 

dilaksanakan Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di 

Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 

Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang / tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan 

pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam 

praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis 

baik di bawah tangan maupun secara materiil [6].  
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Metode bunga kredit di dalam aplikasi perhitungan kredit ini menerapkan 

metode-metode yang digunakan dalam aplikasi ini untuk dasar menghitung bunga 

kredit sebagai berikut; bunga flat atau bunga tetap adalah perhitungan bunga yang 

paling mudah ditemui dan paling mudah dihitung. Dalam perhitungan bunga flat, 

bunga kredit dan cicilan pokok yang dibayar setiap bulannya tetap atau flat. 

Prinsip dari bunga flat adalah, cicilan pokok dan bunga per bulannya tetap, seperti 

rumus 1. 
 

Cicilan pokok per bulan = p / t 

Bunga per bulan = p x i / z 

Total bunga yang harus dibayar = p x i / z x t  ..........................................(rumus 1) 

 

P  = pokok pinjaman 

i   = suku bunga per tahun 

 t   = lama kredit dalam bulan 

 z  = lama bulan pinjaman  

 

Keuntungan perhitungan bunga flat adalah mudah dihitung, setiap bulan 

pokok cicilan, bunga dan angsurannya tetap dan kerugian perhitungan bunga flat 

adalah suku bunga flat, kadang “menipu” konsumen karena terkesan lebih rendah, 

bunga total yang dibayar lebih banyak daripada dengan bunga efektif. 

Bunga efektif kadang disebut sliding rate, perhitungan bunganya dilakukan 

pada setiap akhir periode angsuran. Bunga kredit dihitung, dari saldo akhir setiap 

bulannya. Bunga dihitung berdasar nilai pokok yang belum dibayar, bunga per 

bulan akan berubah-ubah berdasar nilai pokok yang masih terhutang.  Nilai bunga 

yang dibayar debitur setiap bulan akan semakin mengecil. Karena bunganya yang 

dibayar mengecil, maka angsuran per bulan akan semakin menurun dari waktu ke 

waktu. Angsuran bulan kedua lebih kecil daripada angsuran bulan pertama dan 

begitu seterusnya. Prinsip dari perhitungan bunga efektif  adalah cicilan pokok per 

bulannya tetap, dan bunga per bulan dihitung dari sisa cicilan yang belum dibayar, 

seperti rumus 2. 

 

Angsuran per bulan = p / t 
Bunga per bulan = (p -  ((i + 1 - 1) * t )) * i  / z 

Total angsuran = angsur per bulan + bunga per bulan   ..................................... (rumus 2) 
 

P  = pokok pinjaman 

i   = suku bunga per tahun 

t   = lama kredit dalam bulan 

z  = lama bulan pinjaman 

 

Kelebihan bunga efektif adalah bunga tiap bulannya berkurang, bunga 

dihitung secara fair karena dihitung berdasarkan sisa pinjaman yang di pakai dan 

kekurangan bunga efektif adalah bunga efektif lebih sulit dihitung daripada bunga 

flat. 
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Selain bunga flat dan bunga efektif, bunga anuitas sering dipakai oleh pihak 

bank. Bunga anuitas adalah modifikasi dari bunga efektif, prinsip bunga anuitas 

hampir sama dengan bunga efektif yaitu menggunakan perhitungan bunga yang 

fair, yaitu bunga dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar. Perbedaan bunga 

anuitas dengan bunga efektif adalah pada jumlah angsuran per bulannya. Dalam 

bunga efektif, angsuran menurun sejalan dengan berkurangnya bunga; sedang 

dalam bunga anuitas angsuran tiap bulannya jumlahnya tetap. Prinsip dari bunga 

anuitas yaitu angsuran per bulannya tetap, dan bunga dihitung berdasar pokok 

yang belum dibayar, seperti rumus 3. 

 

Angsuran per bulan = p / t 

Total angsuran = p * (( i / z) / (1 - (1 + (i / z), - t )))  ............................................ (rumus 3) 

 

P  = pokok pinjaman 

I   = suku bunga per tahun 

t   = lama kredit dalam bulan 

z  = lama bulan pinjaman 

 

Bunga bulan ke-z = (P - (Cicilan Pokok bulan ke-1 + Cicilan Pokok bulan 

ke-2  + ... + Cicilan Pokok bulan ke-(z-1))) * i / 12 

Cicilan Pokok bulan ke-z = Angsuran per bulan - bunga bulan ke-z. Kelebihan 

bunga anuitas adalah angsuran bulanan tetap, perhitungan bunga secara fair, 

bunga dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar dan kekurangan bunga anuitas 

adalah perhitungannya rumit, harus menggunakan software untuk mengetahuinya 

[7]. 

3. Metodologi Penelitian 

Tahapan penelitian dalam perancangan dan implementasi aplikasi simulasi 

perhitungan kredit, ditunjukkan pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1 Tahapan Penelitian 

http://www.simulasikredit.com/simulasi_bunga_tetap.php
http://www.simulasikredit.com/simulasi_bunga_efektif.php
http://www.simulasikredit.com/simulasi_bunga_anuitas.php
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Pengumpulan data adalah tahapan yang menjelaskan tentang pengumpulan 

data melalui dua tahap yaitu; wawancara, pada tahap ini dilakukan wawancara 

dengan Bapak Adi selaku pemilik Mitra Jaya Teknik Komputer Salatiga, Bapak 

Agung selaku marketing Abadi Honda Salatiga, Bapak Cross selaku marketing 

BPR Kembang Parama cabang Salatiga, untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dalam membangun sebuah aplikasi simulasi perhitungan kredit 

berbasis smartphone Android dan kuesioner adalah pengumpulan data lewat 

jawaban responden yang sengaja dibuat untuk mendapatkan pendapat sesuai hasil 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan perancangan aplikasi simulasi 

perhitungan kredit. 

Analisa data menjelaskan tentang tahapan Analisis data yang  digunakan 

untuk mengetahui dan menterjemahkan semua permasalahan serta kebutuhan data 

perangkat keras dan perangkat lunak serta kebutuhan sistem yang akan dibangun. 

Dalam analisa data ini mengunakan prototype model sebagai metode dengan tiga 

tahapan yaitu tahapan Listen to customer, Build/revise mock-up, Customer test 

drives mock-up. Perancangan sistem menjelaskan tentang perancangan sistem 

yang menggunakan diagram UML (Unified Modelling Languange). Perancangan 

sistem simulasi perhitungan kredit ini menggunakan  4 (empat) diagram UML 

yaitu; use case diagram, activity diagram, class diagram, deployment diagram. 

Diagram UML (Unified Modelling Languange),  menjelaskan alur perancangan 

sehingga mempermudah dalam perancangan aplikasi simulasi perhitungan kredit. 

Implementasi Android adalah tahap pembahasan aplikasi yang telah dibuat, 

pembahasan menjelaskan tahapan cara kerja dan alur aplikasi berjalan atau 

dijalankan. Bertujuan untuk memastikan perangkat lunak yang dibuat dapat 

bekerja secara baik dan sesuai dengan kebutuhan sistem yang diharapkan. 

Prototype model adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang 

dibuat dengan pendekatan aspek desain, fungsi dan user-interface. Penentuan 

tujuan umum dilakukan oleh developer dan user untuk mengetahui gambaran dan 

kebutuhan pada perangkat lunak yang akan dibangun. Model prototype biasanya 

menyediakan tampilan dengan simulasi alur perangkat lunak sehingga tampak 

seperti perangkat lunak yang sudah jadi. Program prototype ini dievaluasi oleh 

pelanggan atau user sampai ditemukan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan 

pelanggan atau user.  

Bagan mengenai prototype model dapat dilihat pada Gambar 2 

 
Gambar 2 Bagan Prototype Model [8]. 
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Listen to Customer pada tahap ini dilakukan wawancara dengan Bapak Adi 

selaku pemilik Mitra Jaya Teknik Komputer Salatiga, Bapak Agung selaku 

marketing Abadi Honda Salatiga, Bapak Cross selaku marketing BPR Kembang 

Parama Cabang Salatiga, mengenai metode apa saja yang dibutuhkan dalam 

membangun sebuah aplikasi simulasi perhitungan kredit berbasis android. 

Kebutuhan dari sistem adalah sebagai berikut: aplikasi menggunakan tiga metode 

untuk mempermudah perhitungan sesuai metode yang akan digunakan sehingga 

user tidak menghitung secara manual, data yang diperlukan sesuai ketentuan user / 

pengguna aplikasi ini, untuk tampilan / desain dibuat sedehana agar mudah dalam 

perhitungan atau pengoprasian aplikasi. Build/revise mock-up merupakan langkah 

lanjutan setelah analisis kebutuhan dan informasi mengenai aplikasi perhitungn 

kredit sesuai tiga metode yang diterapkan di aplikasi langkah berikutnya adalah 

membangun perancangan dengan menggunakan UML (Unified Modelling 

Languange) mengenai sistem yang akan dibangun nantinya. Customer test drives 

mock-up adalah tahapan guna melihat prototyping yang dihasilkan sudah sesuai 

dengan yang diharapkan atau belum. Evaluasi dilakukan dengan menunjukkan 

rancangan yang telah dibuat. Apabila belum sesuai maka kembali ke proses awal 

yaitu pengumpulan kebutuhan dan membangun prototyping kemudian melakukan 

evaluasi kembali sampai prototype sesuai dengan apa yang diharapkan dan sistem 

siap digunakan. Dalam perancangan aplikasi, digunakan UML (Unified Modelling 

Language) yaitu sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk 

visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML 

menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Use case 

diagram menggambarkan interaksi antara user dengan sistem yang digunakan.  
 

 
Gambar 3 Use Case Diagram simulasi perhitungan kredit 

 Gambar 3 menunjukkan bahwa pada aplikasi simulasi perhitungan kredit, 

user dapat langsung masuk kedalam aplikasi perhitungan dan dapat menginputkan 

data pinjaman, lama pinjaman, bunga dan yang terahir melakukan pemilihan 

metode bunga, user hanya dapat memilih satu metode bunga yang akan dipakai 
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sesuai ketentuan. User dapat menghitung dan melihat hasil ahir simulasi 

perhitungan. 

Activity diagram adalah state diagram khusus, dimana sebagian besar state 

adalah action dan sebagian besar transisi diberikan trigger oleh selesainya state 

sebelumnya. Activity diagram dapat dibagi menjadi beberapa object swimlane 

untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktifitas 

tertentu, Activity diagram menggambarkan mengenai proses-proses yang terjadi 

dari  suatu aktifitas dimulai hingga berakhir. 

 

 

Gambar 4 Activity Diagram Simulasi Perhitungan Kredit 

Gambar 4 menjelaskan mengenai aktifitas-aktifitas yang terdapat pada 

aplikasi. User dapat langsung masuk ketampilan menu awal. Pada halaman menu 

awal user dapat memilih menu hitung kredit untuk mulai melakukan perhitungan 

kredit, didalam menu perhitungan kredit terdapat kolom masukan jumlah 

pinjaman, masukan lama pinjaman, masukan presentase perhitungan bunga dan 

pilih metode yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan, dan tekan 

tombol hitung untuk menampilkan simulasi perhitungan kredit dan selesai.  
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Gambar 5 Class Diagram Sistem simulasi hitung kredit 

Gambar 5  merupakan class diagram sistem, yang terdiri dari UserUi, 

Simulasi.cont, HitungEntity dan BungaEntity. UserUi sebagai pengguna aplikasi 

sedangkan Simulasi.cont yang menjelaskan isi yang harus dimasukan kedalam 

perhitungan didalam simulasi.cont terdapan lima bagian. Pada class diagram 

sistem terdapat 2 entity yaitu HitungEntity, dan BungaEntity yang memakai 

operasi public. HitungEntity adalah entity yang menampung field-field data 

spesifikasi perhitungan kredit. BungaEntity adalah entity yang menampung field-

field data tampilan bunga. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

 
Gambar 8 Tampilan Menu Awal 

Gambar 8 merupakan halaman menu awal ketika user mengoprasikan 

aplikasi simulasi perhitungan kredit, tombol RP adalah menu untuk masuk 

kedalam simulasi perhitungan kredit, tombol C adalah menu untuk menampilkan 

informasi pembuat aplikasi, yang terakhir lingkaran adalah menu untuk 

mengakhiri aplikasi.  
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Gambar 9 Tampilan Input Data Kredit 

 

Gambar 9 merupakan halaman untuk memasukan data sesuai dengan 

kebutuhan user, inputan ada 3 (tiga) kotak inputan, yang harus diisi sesuai 

perhitungan yang akan dihitung. Inputan yang pertama adalah inputan total 

pinjaman, kedua inputan lama pinjaman, dan yang ketiga inputan bunga pertahun. 

Pilih salah satu metode bunga, untuk melakukan perhitungan sesuai metode yang 

di inginkan, inputan telah dibatasi senghinga user tidak bisa sembarangan 

memasukan inputan. 
 

 
Gambar 10 Tampilan Hasil Bunga Flat 

 

Gambar 10  merupakan tampilan yang menunjukan atau menjelaskan 

tentang metode flat yang diterapkan di aplikasi ini, user dapat melihat hasil 

perhitungan bunga menggunakan metode bunga flat yang ditampilkan langsung 

secara berurutan dari bulan pertama sampai bulan terakhir. 
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Kode Program 1 Perintah untuk Tampilan Input Data 

 

Kode Program 1 merupakan perintah untuk untuk perhitungan bunga 

memakai metode bunga efektif, Perintah baris (1-3) merupakan fungsi untuk 

menghitung angsuran dengan bunga efektif. Perintah baris (5-9) merupakan rumus 

untuk menghitung bunga dan angsuran, dan total angsuran per bulan, Perintah 

baris (10-11) untuk mengisi variabel hasil dengan nilai perhitungan angsuran per 

bulan. 

 
Kode Program 2 Perintah untuk Perhitungan Metode Bunga Flat 

 
 

Kode Program 2 merupakan perintah untuk untuk perhitungan bunga 

memakai metode bunga flat, Perintah baris (1-7) merupakan fungsi untuk 

menghitung angsuran dengan bunga flat rate. Perintah baris (8-10) merupakan 

rumus untuk menghitung bunga dan angsuran, dan total angsuran per bulan, 

Perintah baris (11-18) untuk mengisi variabel hasil dengan nilai perhitungan 

angsuran per bulan. 
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Kode Program 3 Perintah untuk Perhitungan Metode Bunga Efektif 

 

Kode Program 3 merupakan perintah untuk untuk perhitungan bunga 

memakai metode bunga efektif, Perintah baris (1-3) merupakan fungsi untuk 

menghitung angsuran dengan bunga efektif. Perintah baris (4-7) merupakan rumus 

untuk menghitung bunga dan angsuran, dan total angsuran per bulan, Perintah 

baris (8-14) untuk mengisi variabel hasil dengan nilai perhitungan angsuran per 

bulan. 

Kode Program 4 Perintah untuk Perhitungan Metode Anuitas 

 

Kode Program 4 merupakan perintah untuk untuk perhitungan bunga 

memakai metode bunga anuitas, Perintah baris (1-2) dan (5) merupakan fungsi 

untuk menghitung angsuran dengan bunga anuitas. Perintah baris (3-4) 

merupakan rumus untuk menghitung bunga dan angsuran, dan total angsuran per 

bulan, Perintah baris (7-12) untuk mengisi variabel hasil dengan nilai perhitungan 

angsuran per bulan. 
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Aplikasi yang telah dirancang dan dibangun  harus diuji terlebih dahulu. 

Pengujian dilakukan agar ketika terjadi masalah atau kerusakan berarti, maka  

akan segera diperbaiki. Pengujian aplikasi ini pula diharapkan agar sistem dapat 

bekerja dengan baik saat proses perhitungan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Pengujian menggunakan metode blackbox, dimana setiap sistem di dalam aplikasi 

akan diuji, apakah semua fitur berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian 

dilakukan menggunakan sistem operasi Android 2.2 Froyo . Tabel 2 menunjukkan 

hasil pengujian aplikasi. 

Tabel 2 Pengujian Aplikasi Simulasi Kredit 

No 

Uji Parameter Pengujian Hasil Uji Status Uji 

1. Pengujian Bunga Flat 1. Total pinjaman 

diisi 

2. Lama pinjaman 

diisi 

3. Bunga diisi 

4. Metode bunga 

dipilih 

 

Berhasil  

 

Berhasil  

 

Berhasil 

Berhasil 

 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 

Valid 

 

  1. Total pinjaman 

tidak diisi 

2. Lama pinjaman 

tidak diisi 

3. Bunga tidak 

diisi 

4. Metode bunga 

tidak dipilih 

 

Gagal 

 

Gagal 

 

Gagal 

 

Gagal 

 

Invalid 

 

Invalid 

 

Invalid 

 

Invalid 

2. Pengujian Bunga 

Efektif 

1. Total pinjaman 

diisi 

2. Lama pinjaman 

diisi 

3. Bunga diisi 

4. Metode bunga 

dipilih 

 

Berhasil  

 

Berhasil  

 

Berhasil 

Berhasil 

 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 

Valid 

 

  1. Total pinjaman 

tidak diisi 

2. Lama pinjaman 

tidak diisi 

3. Bunga tidak 

diisi 

4. Metode bunga 

tidak dipilih 

 

Gagal 

 

Gagal 

 

Gagal 

 

Gagal 

 

Invalid 

 

Invalid 

 

Invalid 

 

Invalid 

 

 

 

3. Pengujian Bunga 

Anuitas 

1. Total pinjaman 

diisi 

2. Lama pinjaman 

diisi 

3. Bunga diisi 

4. Metode bunga 

Berhasil  

 

Berhasil  

 

Berhasil 

Berhasil 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 

Valid 
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Pengujian selanjutnya adalah pengujian responden, pengujian responden 

dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi simulasi perhitungan kredit ini, 

bermanfaat atau tidak bagi pengguna.  Hasil pengujian responden  ditunjukkan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3  Hasil Pengujian Responden 

 

Hasil perhitungan mengunakan presentase dari hasil 4 responden yaitu; 

petugas bank (1 orang), petugas kredit motor (1 orang), petugas elektronika (1 

orang), dan nasabah (27 orang). bahwa aplikasi ini bermanfaat bagi user. Terlihat 

lebih dari 50% mengatakan puas, merasa lebih terbantu dan bermanfaat dalam 

menghitung kredit menggunakan aplikasi ini.  Perhitungan selanjutnya 

mengunakan penghitungan  Likert’s Summated rating, jumlah responden untuk 

pengujian aplikasi simulasi perhitungan kredit berbasis android berjumlah 30 

respoden. Berdasarkan proses penghitungan skala jawaban dari responden dengan 

pemberian nilai 3 untuk ya, 2 untuk cukup dan 1 untuk tidak, maka diperoleh 

rating minimal : 200 (tidak bermanfaat), median : 300 (bermanfaat), dan 

maksimal : 400 skor (sangat bermanfaat). Hasil penjumlahan jawaban dari semua 

dipilih 

 

  

  1. Total pinjaman 

tidak diisi 

2. Lama pinjaman 

tidak diisi 

3. Bunga tidak 

diisi 

4. Metode bunga 

tidak dipilih 

 

Gagal 

 

Gagal 

 

Gagal 

 

Gagal 

 

Invalid 

 

Invalid 

 

Invalid 

 

Invalid 

No Pertanyaan Hasil Jawaban % 

1. Apakah  anda merasa terbantu dengan adanya aplikasi 

simulasi perhitungan kredit berbasis Android ini ? 

Ya         : 21 orang 

Cukup  :   7 orang 

Tidak    :  2  orang 

70% 

 

2. Apakah anda merasa mudah dalam menginstal aplikasi 

ini? 

Ya         : 27 orang 

Cukup  :   3 orang 

Tidak    :   0 orang 

90% 

3. Apakah tampilan di dalam aplikasi dapat dilihat dengan 

jelas ? 

Ya         : 19 orang 

Cukup  :  10 orang 

Tidak    :   1 orang 

63% 

4. Dalam cara penggunaannya, apakah aplikasi dapat 

dipakai dengan mudah ? 

Ya         : 23 orang  

Cukup  :    5 orang 

Tidak   :   2  orang 

73% 

5. Apakah aplikasi ini bermanfaat untuk anda ? Ya         : 24 orang 

Cukup  :   5  orang 

Tidak   :   1  orang 

80% 

6. Apakah anda puas dengan aplikasi ini ? Ya         : 21 orang 

Cukup   :   7 orang 

Tidak        2 orang 

70% 
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responden yaitu 366. Jawaban berada di kuartil 2 dan hampir mencapai kuartil 3 

di antara median dan maksimal. Jadi, berdasarkan hasil tersebut menunjukkan 

bahwa aplikasi perhitungan kredit dinilai dapat bermanfaat bagi user. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan simulasi perhitungan kredit dan pengujian 

aplikasi, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun dengan teknologi 

Android, bermanfaat untuk membantu masyarakat khususnya karyawan bank atau 

perusahaan yang berhubungan dengan kredit yang berkerja di lapangan atau  di 

luar kantor (marketing) dalam melakukan perhitungan kredit, seperti menghitung 

angsuran, lama pertahun, bunga, total uang muka dan sisa pinjaman, dengan 

metode flat, metode efektif, metode anuitas sesuai metode yang dibutuhkan. Serta 

memberikan petunjuk tentang informasi yang dibutuhkan tentang perhitungan 

segala jenis kredit, seperti; kredit elektronika, kredit rumah, kredit pinjaman uang, 

kredit motor dan mobil. 
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