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ABSTRAK 

Dewasa ini seringkali kegiatan mencatat penggunaan uang saku secara pribadi oleh 
sebagian anak dirasa merepotkan dan rumit. Beberapa anak akhirnya memanfaatkan 
aplikasi pencatat keuangan pribadi. Namun, berdasarkan hasil survei yang telah penulis 
lakukan, ternyata mayoritas dari responden menyatakan aplikasi tersebut memiliki banyak 
fitur yang tidak diinginkan. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti dan 
merancang sebuah aplikasi manajemen uang saku berbasis Android yang dapat 
memudahkan anak dalam melakukan pencatatan finansial, seperti mencatat pemasukan, 
pengeluaran, melakukan budgeting, melakukan prediksi pertumbuhan tabungan, serta 
melihat laporan penggunaan uang saku. Penulis menggunakan Parse untuk implementasi 
fitur synchronize yang memungkinkan orang tua untuk mengontrol penggunaan uang 
saku anaknya. Selain itu, dalam implementasi fitur prediksi pertumbuhan tabungan, 
penulis menggunakan teori anuitas. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi 
ini terbukti bermanfaat dalam melakukan manajemen uang saku dengan kekuatan 70%, 
mampu membantu dalam memprediksi pertumbuhan tabungan dengan akurasi 99,835%, 
mampu membantu memberikan informasi pemakaian uang saku anak terhadap orang tua 
dengan kekuatan 91.7%, serta sudah melalui proses bug testing pada versi 0.5. 

 
Kata kunci: Android, manajemen uang saku, prediksi pertumbuhan tabungan. 

 
 
1. Pendahuluan 
 

Dewasa ini seringkali kegiatan mencatat penggunaan 
uang saku secara pribadi oleh sebagian anak dirasa 
merepotkan dan rumit. Terlebih jika pencatatan tersebut 
masih dilakukan secara manual di kertas atau buku. 
Terdapat berbagai macam kendala, yaitu antara lain lupa 
mencatat, perhitungan yang kurang tepat karena tingkat 
ketelitian yang terbatas, sulitnya melihat alokasi pemakaian 
uang saku terbesar setiap bulannya, dan keterbatasan 
lainnya. 

Dengan adanya kesulitan pada pencatatan manual 
tersebut beberapa anak akhirnya memanfaatkan aplikasi 
pencatat keuangan pribadi. Namun, berdasarkan hasil 
survei terhadap 108 responden yang telah penulis lakukan, 
sebanyak 81% menyatakan aplikasi-aplikasi tersebut 
terlalu banyak fitur yang tidak diinginkan. Dari survei 
tersebut pula penulis dapat menarik sebuah informasi 
bahwa 83% responden ingin melakukan penganggaran 
terhadap uang saku yang mereka dapatkan dan 67% 
responden ingin melakukan penganggaran melalui 
perangkat lunak selular. 

Untuk menjembatani masalah mengenai terlalu banyak 
fitur yang tidak diinginkan, maka penulis melakukan survei 
kedua tentang fitur-fitur yang dianggap penting oleh 
responden. Pada survei tersebut, penulis menawarkan 4 

fitur, yaitu OCR, sinkronisasi, diagram laporan, dan 
prediksi pertumbuhan tabungan. Hasil dari survei tersebut 
menyatakan fitur yang dianggap penting adalah diagram 
laporan sebanyak 43%. Selain itu sebanyak 29% responden 
menginginkan fitur prediksi pertumbuhan tabungan dan 
25% responden menginginkan fitur sinkronisasi. 

Dalam membangun fitur prediksi pertumbuhan 
tabungan dalam aplikasi Pocket Money, penulis 
membutuhkan sebuah metode yang sesuai guna 
menghasilkan perhitungan prediksi yang akurat. Terdapat 
dua pilihan metode yang bisa digunakan, yaitu regresi 
linier dan anuitas. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2011) 
dinyatakan bahwa Regresi sederhana didasarkan pada 
hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel 
independen dengan satu variabel dependen. Dalam 
implementasinya metode regresi digunakan untuk 
mengetahui hubungan antara pengeluaran terhadap 
pertumbuhan tabungan. Namun, yang dibutuhkan dalam 
implementasi fitur prediksi pertumbuhan tabungan adalah 
sebuah metode yang dapat melakukan perhitungan 
berdasarkan jumlah tabungan saat ini, jumlah uang yang 
bisa ditabung setiap bulan, bunga yang didapatkan, serta 
lama waktu menabung. Oleh karena itu, metode regresi 
tidak tepat jika diimplementasikan pada rancang bangun 
aplikasi Pocket Money. Di samping itu, metode anuitas 
memiliki keunggulan karena dapat melakukan perhitungan 
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future value dengan berdasarkan present value, payment, 
number of payments, dan interest. Selain itu, metode 
anuitas juga dapat melakukan perhitungan number of 
payments dengan berdasarkan future value, payment, 
interest, dan present value. Sehingga berdasarkan dua 
alasan tersebut, penulis menggunakan metode anuitas yang 
diyakini sangat cocok dalam menyelesaikan permasalahan 
dalam implementasi fitur prediksi pertumbuhan tabungan. 
Metode anuitas akan dibahas lebih lanjut pada pokok 
bahasan berikutnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan diselesaikan yaitu bagaimana 
merancang dan membangun sebuah perangkat lunak 
menajemen uang saku yang mampu membantu mengatur 
penggunaan uang saku, mampu membantu melakukan 
prediksi pertumbuhan tabungan, dan mampu membantu 
memberikan informasi kondisi pemakaian uang saku anak 
kepada orang tua. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dalam 
penelitian ini diterapkan beberapa batasan: 
• Aplikasi pencatat uang saku dikembangkan dengan 

bahasa pemrograman Java, pada platform Android. 
Selain itu, aplikasi ini menggunakan pustaka Android 
dan API Parse. 

• Pengguna aplikasi pencatat uang saku ini nantinya 
adalah anak-anak atau remaja yang sudah memiliki 
uang saku pribadi, seperti contohnya pelajar, 
mahasiswa yang membutuhkan pencatatan uang saku 
dengan range usia antara 15 sampai dengan 23 tahun. 
Segmen pengguna yang lain adalah orang tua sebagai 
pemberi uang saku. 

• Perangkat lunak yang penulis rancang memiliki fungsi 
mencatat pemasukan dan pengeluaran, melakukan 
penganggaran secara pribadi oleh pengguna, 
menampilkan diagram laporan berdasarkan periode 
tertentu yang dimasukan secara pribadi oleh pengguna, 
sinkronisasi perangkat lunak pada aplikasi milik orang 
tua atau pemberi uang saku, serta melakukan prediksi 
pertumbuhan tabungan dengan metode anuitas tanpa 
memperhitungkan inflasi, di mana suku bunga yang 
ditetapkan adalah suku bunga tahunan custom yang 
dimasukan secara pribadi oleh pengguna. 
Tujuan penelitian ini adalah merancang dan 

membangun sebuah perangkat lunak menajemen uang saku 
yang mampu membantu mengatur penggunaan uang saku, 
mampu membantu melakukan prediksi pertumbuhan 
tabungan, dan mampu membantu memberikan informasi 
kondisi pemakaian uang saku anak kepada orang tua. 
 
2. Landasan Teori 

2.1. Laporan Arus Kas 

Laporan keuangan pribadi merupakan sebuah gambaran 
atau kondisi keuangan seseorang yang bertujuan untuk 
mengetahui posisi keuangan seseorang (Hery, 2015). 
Terdapat dua jenis laporan keuangan pribadi, yaitu: 
• Laporan neraca keuangan pribadi (Personal Balance 

Sheet Statement) 

Laporan neraca keuangan pribadi adalah jenis laporan 
keuangan yang menggambarkan keadaan harta dan 
kewajiban seseorang dalam suatu periode waktu 
tertentu. Laporan ini digunakan sebagai dasar penilaian 
untuk melakukan suatu perencanaan keuangan 
seseorang dan dapat digunakan sebagai tolak ukur 
(benchmark) untuk evaluasi kinerja keuangan seseorang 
di masa depan. 

• Laporan arus kas pribadi (Personal Cash Flow 
Statement) 
Laporan arus kas pribadi adalah jenis laporan keuangan 
yang menggambarkan aktivitas finansial seseorang 
berdasarkan suatu periode waktu tertentu. Aktivitas 
dana yang dimaksud adalah arus dana yang masuk dan 
yang keluar. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk 
mengetahui pola pengeluaran  seseorang yang bertujuan 
untuk merancang strategi pendanaan (budgeting) di 
masa yang akan datang. Laporan arus kas pribadi pada 
dasarnya memiliki komponen arus kas masuk (cash 
inflow) arus kas keluar (cash outflow). 

2.2. Anggaran 

Menurut Hansen (Hansen, 2005) anggaran adalah 
ungkapan kuantitatif dari rencana yang ditujukan oleh 
manajemen selama periode tertentu dan membantu 
mengkoordinasikan apa yang dibutuhkan untuk 
diselesaikan terhadap rencana pelaksanaan. Anggaran 
biasanya termasuk aspek finansial dan non finansial dari 
suatu rencana, dan membantu sebagai blueprint bagi 
perusahaan untuk melakukan pekerjaan di masa depan. 
Anggaran finansial mengukur nilai yang diharapkan oleh 
manajemen mengacu terhadap income, cash flow, dan 
posisi finansial perusahaan. Laporan keuangan bukan 
hanya mempersiapkan laporan periode yang telah lalu, tapi 
laporan keuangan juga bisa melakukan persiapan untuk 
periode ke depan, sebagai contoh anggaran untuk laba rugi, 
anggaran untuk laporan arus kas, dan anggaran untuk 
neraca keuangan. 

2.3. Anuitas 

Anuitas (annuity) adalah suatu rangkaian 
pembayaran/penerimaan sejumlah uang, umumnya sama 
besar, dengan periode waktu yang sama untuk setiap 
pembayaran (Budi Frensidy, 2010). Pembayaran bunga 
pinjaman, bunga deposito, bunga obligasi, cicilan kredit 
rumah, cicilan kredit motor atau mobil adalah beberapa 
contoh anuitas. Persamaan-persamaan untuk anuitas 
diturunkan dengan menggunakan asumsi perhitungan 
bunga majemuk seperti dalam kehidupan nyata dan bukan 
menggunakan bunga sederhana. 

Persamaan untuk nilai akan datang dapat digunakan 
untuk mencari nilai akhir suatu tabungan atau nilai 
tabungan pada saat tertentu, lamanya waktu yang 
diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu, 
dan besarnya tabungan yang harus dilakukan setiap periode 
untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Persamaan (1) 
adalah persamaan perhitungan future value (menghitung 
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savings goal), sedangkan persamaan (2) adalah persamaan 
perhitungan banyaknya pembayaran yang dilakukan 
(menghitung time goal). 

 
𝐹𝑉   = 𝑃𝑉 1 + 𝑖 ! + !"#

!
( 1 + 𝑖 ! − 1)………(1) 

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟  𝑜𝑓  𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 =
!"#(!"#!(!"  !)

!"#!(!"  !))

!"#(!!!)
………(2) 

FV = nilai pada akhir periode atau nilai akan datang (future 
value) 
PV = nilai awal 
Pmt = pembayaran per periode 
i = tingkat bunga per tahun 
n = jumlah pembayaran 

2.4. Android 

Menurut Safaat (Safaat, 2012), Android adalah sistem 
operasi berbasis Linux bagi telepon seluler seperti telepon 
pintar dan computer tablet. 

2.5. Parse 

Parse (Parse, 2015) adalah salah satu layanan mobile 
back-end yang disediakan secara freemium. Parse sendiri 
menyediakan layanan untuk banyak platform, salah 
satunya adalah Android. 

Fitur-fitur yang ditawarkan oleh Parse sangat banyak 
dan fungsional, antara lain: 
a. Core 

Parse menangani segala hal yang dibutuhkan dalam 
menyimpan data secara aman dan efisien pada cloud.  

b. Push 
Parse menyediakan layanan push notification di mana 
memungkinkan developer untuk membuat sebuah 
fungsi push notification pada aplikasi yang sedang atau 
akan diciptakan. 

c. Analytics 
Fitur yang dimiliki oleh Parse yang tidak kalah penting 
adalah analytics. Fitur ini memungkinkan developer 
untuk selalu mendapatkan informasi real time tentang 
apa saja yang terjadi pada aplikasi yang telah di-
develop. Informasi-informasi yang akan diperoleh oleh 
developer antara lain crashes, app usage, serta 
melakukan tracking sesuai dengan yang diminta oleh 
developer. 
 

 
3. Analisa dan Desain Sistem 

3.1. Analisa Kebutuhan 

Untuk mengetahui kebutuhan aplikasi Pocket Money, 
maka penulis melakukan survei kepada calon pengguna 
yaitu remaja dan orang dewasa yang mempunyai anak. 
Selain menanyakan hal-hal yang terkait kebutuhan aplikasi, 
survei ini juga menanyakan hal-hal terkait dengan 
demografis pengguna. Survei dilakukan pada tanggal 8 

September 2015 dengan membuat kuisioner dan disebarkan 
secara online dengan target 200 responden dari masing-
masing sisi (anak dan orang tua). 

Aspek pertanyaan dan hasil yang didapatkan melalui 
survei terhadap anak antara lain: 
• Umur dan jenis kelamin responden. Penulis 

menanyakan umur responden untuk mengetahui 
demografis umur pengguna. Sebanyak 34% responden 
berumur 21 tahun dan 61% responden adalah laki-laki. 

• Bahasa pengantar aplikasi yang diminati. Penulis 
menanyakan bahasa pengantar aplikasi yang diminati 
untuk menentukan bahasa pengantar default yang 
digunakan pada aplikasi. Sebanyak 72% responden 
memilih menggunakan bahasa Inggris. 

• Fitur aplikasi yang dirasa paling penting. Tujuan 
penulis menanyakan fitur aplikasi yang dirasa paling 
penting adalah menentukan halaman utama yang 
ditampilkan setelah pengguna melakukan log in. 
Sebanyak 33% responden menyatakan fitur expenses 
adalah fitur yang paling penting. 

• Kategori dari pemakaian uang saku. Penulis 
menanyakan kategori dari pemakaian uang saku dengan 
alasan untuk menentukan kategori default yang dimiliki 
aplikasi. Semua dari responden memilih kategori 
mobile. 

• Laporan keuangan yang diinginkan. Alasan penulis 
menanyakan laporan keuangan yang diinginkan adalah 
untuk menentukan laporan finansial yang harus ada 
dalam aplikasi. Sebanyak 35% responden 
menginginkan laporan per kategori dalam periode 
tertentu. 

• Bentuk laporan yang diinginkan. Tujuan penulis 
menanyakan bentuk laporan yang diinginkan adalah 
untuk kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam 
melihat laporan. Sebanyak 71% responden memilih 
laporan dalam bentuk pie chart. 

• Perlukah mengetahui sisa anggaran yang dimiliki. 
Tujuan penulis menanyakan perlukah mengetahui sisa 
anggaran yang dimiliki adalah dengan tujuan 
memaksimalkan fitur monthly budget agar dapat 
membantu pengguna dalam melakukan penganggaran. 
Semua dari responden ingin mengetahui sisa anggaran 
yang dimiliki. 

• Sumber pemasukan. Tujuan penulis menanyakan 
sumber pemasukan adalah dengan tujuan untuk 
mengetahui perlu atau tidaknya menetapkan kategori 
dalam fitur incomes. Sebanyak 57% menyatakan 
sumber pemasukannya adalah dari orang tua. 
Tidak hanya terhadap anak, penulis juga melakukan 

survei terhadap orang tua karena Pocket Money memiliki 
fitur parent sync yang tentunya dioperasikan oleh orang 
tua. Sebelum kuisioner dibagikan secara online, penulis 
melakukan penyusunan pertanyaan-pertanyaan apa saja 
yang akan ditanyakan. Hal-hal yang ditanyakan oleh 
penulis, antara lain: 
• Jenis kelamin responden. Penulis menanyakan umur 

responden untuk mengetahui demografis umur 
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pengguna. Sebanyak 72% responden adalah 
perempuan. 

• Jumlah anak yang dimiliki, pekerjaan, serta jumlah 
uang saku per bulan yang diberikan. Penulis 
menanyakan tiga hal tersebut dengan tujuan untuk 
mengetahui geografis pengguna aplikasi supaya dapat 
memberikan iklan secara tepat sasaran sebagai salah 
satu cara mendapatkan revenue untuk pengembangan 
aplikasi. Sebanyak 50% responden memiliki 2 anak. 

• Laporan keuangan apa saja yang diinginkan. Alasan 
penulis menanyakan laporan keuangan apa saja yang 
diinginkan adalah untuk menentukan laporan apa saja 
yang harus ada dalam aplikasi untuk memenuhi 
keinginan pengguna dalam mendapatkan laporan 
finansial mereka. Sebanyak 35% responden 
menginginkan laporan per kategori dalam periode 
tertentu. 

• Frekuensi melihat laporan keuangan anak. Penulis 
menanyakan frekuensi melihat laporan keuangan anak 
dengan tujuan mengetahui perlu tidaknya implementasi 
fitur push notification pada aplikasi yang direncanakan 
akan dilakukan pada fase kedua. Sebanyak 106 
responden orang tua ingin melihat laporan keuangan 
anaknya setiap hari 

• Bentuk report yang diinginkan. Tujuan penulis 
menanyakan bentuk report yang diinginkan adalah 
untuk menentukan bentuk laporan seperti apa yang 
sangat diminati oleh pengguna. Sebanyak 49% 
responden memilih laporan dalam bentuk pie chart. 

3.2. Desain Sistem 

Pocket Money adalah sebuah aplikasi manajemen uang 
saku. Pengguna dari aplikasi Pocket Money terbagi 
menjadi 2 role, yaitu anak (penerima uang saku) dan orang 
tua (pemberi uang saku) seperti yang dapat dilihat pada 
gambar 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram Use Case. 

Seorang anak dapat mencatat pemasukan, mencatat 
pengeluaran, membuat perencanaan keuangan bulanan, 
melihat laporan pengeluaran, dan melakukan prediksi 
pertumbuhan tabungan. Seorang orang tua dapat melihat 
total tabungan milik anaknya, melihat laporan pengeluaran 
milik anaknya, menambahkan data anak, dan menghapus 
data anak. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2. Sistem arsitektur Pocket Money. 

Dari gambar sistem arsitektur 2 tersebut, dapat dilihat 
bahwa pengembangan aplikasi terbagi menjadi 2, yaitu: 
• Bagian android device yang dikembangkan berbasis 

java serta menggunakan beberapa open source library 
yang digunakan untuk menjalankan fungsi scan qr 
code, generate qr code, dan menampilkan pie chart 
pada laporan penggunaan uang saku. Selain itu juga 
terdapat Parse SDK, yang digunakan untuk 
menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Parse. 

• Bagian server yang menggunakan Parse. Penulis 
menggunakan Parse sebagai basis data, dan melakukan 
beberapa analisa untuk pengembangan aplikasi lebih 
lanjut. 
Aplikasi Pocket Money yang akan penulis buat 

menggunakan Parse sebagai basis data dengan model 
konseptual berupa diagram ER seperti gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Entity-Relation Diagram. 

Pada diagram ERD pada gambar 3 menunjukkan 
struktur keseluruhan kebutuhan data serta hubungan data-
data yang digunakan dalam sistem. Dalam ERD, data 
tersebut digambarkan dengan menggunakan sistem entitas 
yang saling terkait. Pada diagram ERD tersebut terdapat 1 
entitas biasa (regular entity) dan 3 entitas lemah (weak 
entity). 

Pada fitur prediksi pertumbuhan tabungan, penulis 
menggunakan metode anuitas untuk menghitung savings 
goal dan time goal. Rumus yang digunakan dalam 
menghitung saving goals adalah rumusan 1. Sedangkan 
rumus yang digunakan dalam menghitung time goals 
adalah rumusan 2. 

Dengan berdasarkan kedua rumus tersebut, penulis 
menuliskan rumus tersebut ke dalam bentuk pseudocode 
agar dapat memenuhi fungsi prediksi pertumbuhan 
tabungan yang diharapkan. 
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savingsGoal(balance, payment, interest, periods) 

 pv = balance 
 pmt = payment 

 pmtMore = payment + payment*0.25 

 pmtLess = payment – payment*0.25 

 i = interest / 100 / 12 

 n = periods * 12 

 tempInterest = (1+i)^n 

 fv = pv * tempInterest + (pmt * (tempInterest 

– 1)) / i 

 fvMore = pv * tempInterest + (pmtMore * 

(tempInterest – 1)) / i 

 fvLess = pv * tempInterest + (pmtLess * 

(tempInterest – 1)) / i 

Pseudocode 1. Pseudocode savings goal. 

Pseudocode 1 berfungsi untuk melakukan perhitungan 
prediksi pertumbuhan tabungan berdasarkan savings goal. 
Variabel fv merupakan variabel yang berfungsi untuk 
menyimpan total tabungan yang akan dicapai dengan 
jumlah uang yang bisa ditabung per bulan (pmt), bunga per 
tahun yang didapat dibagi dengan 12 (i), jumlah tabungan 
awal (pv), serta durasi menabung yang bisa dilakukan (n). 
Sedangkan fvMore adalah variabel yang berfungsi untuk 
menyimpan total tabungan yang dapat dicapai dengan 
asumsi pengguna dapat menabung lebih banyak 25% dari 
jumlah uang yang bisa ditabung per bulan (pmtMore). 
Selain itu, fvLess adalah variabel yang berfungsi untuk 
menyimpan total tabungan yang dapat dicapai dengan 
asumsi pengguna dapat menabung lebih sedikit 25% dari 
jumlah uang yang bisa ditabung per bulan (pmtLess). 

Pseudocode 2 berfungsi untuk melakukan perhitungan 
prediksi pertumbuhan tabungan berdasarkan time goal. 
Nilai n merupakan nilai berapa lama waktu yang digunakan 
untuk mencapai nilai tabungan yang diharapkan. 
Sedangkan untuk nilai nMore merupakan nilai lama waktu 
yang digunakan untuk mencapai nilai tabungan yang 
diharapkan jika diasumsikan pengguna bisa menabung 
lebih banyak 25% setiap bulannya (pmtMore). Selain itu, 
nilai nLess merupakan nilai lama waktu yang digunakan 
untuk mencapai nilai tabungan yang diharapkan jika 
diasumsikan pengguna hanya bisa menabung sebanyak 
25% lebih sedikit setiap bulannya (pmtLess). 

 
timeGoal(balance, payment, interest, futureValue) 

pv = balance 

pmt = payment 

pmtMore = payment + payment*0.25 

pmtLess = payment - payment*0.25 
i = interest / 100 / 12 

fv = futureValue 

a = pmt + fv * i 

b = pmt + pv * i 

c = a / b 

n = log(c) / log(1+i) 

a = pmtLess + fv * i 

b = pmtLess + pv * i 

c = a / b 

nLess = log(c) / log(1+i) 
a = pmtMore + fv * i 

b = pmtMore + pv * i 

c = a / b 

nMore = log(c) / log(1+i) 

Pseudocode 2. Pseudocode time goal. 

4. Implementasi dan Pengujian 

4.1. Implementasi 

Untuk menjalankan fungsi prediksi pertumbuhan 
tabungan berdasarkan savings goal, penulis menggunakan 
pseudocode 1 seperti pada gambar 4. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Savings goal. 

Pada gambar 4 dapat dilihat terdapat beberapa variabel 
yang digunakan. Variabel n digunakan untuk menampung 
berapa lama waktu yang akan digunakan untuk menabung 
(dalam satuan bulan). Variabel fv digunakan untuk 
menyimpan nilai tabungan yang akan dicapai. Variabel pv 
digunakan untuk menampung nilai awal dari tabungan. 
Variabel pmt digunakan untuk menampung besarnya 
jumlah uang yang bisa ditabung per bulan. Variabel i 
digunakan untuk menampung nilai bunga setiap bulan. 
Terdapat pula variabel pmtMore merupakan variabel yang 
digunakan untuk menyimpan jumlah tabungan tiap bulan 
yang 25% lebih banyak dari yang direncanakan. Sedangkan 
variabel pmtLess merupakan variabel yang digunakan 
untuk menyimpan jumlah tabungan tiap bulan yang 25% 
lebih sedikit dari yang direncanakan. 

Untuk menjalankan fungsi prediksi pertumbuhan 
tabungan berdasarkan time goal, penulis menggunakan 
pseudocode 2 seperti pada gambar 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Time goal. 
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Pada gambar 5 dapat dilihat terdapat beberapa variabel 
yang digunakan. Variabel fv berfungsi untuk menampung 
nilai total atau target yang ingin dicapai oleh pengguna. 
Variabel n digunakan untuk menampung lama waktu yang 
diperlukan untuk mencapai target tertentu dalam satuan 
bulan. Variabel pv digunakan untuk menampung nilai awal 
dari tabungan. Variabel pmt digunakan untuk menampung 
besarnya jumlah uang yang bisa ditabung per bulan. 
Variabel i digunakan untuk menampung nilai bunga setiap 
bulan. Terdapat pula variabel yang memiliki akhiran More 
merupakan variabel yang digunakan untuk melakukan 
perhitungan jika diasumsikan pengguna dapat menabung 
25% lebih banyak dari yang direncanakan setiap bulannya. 
Sedangkan variabel yang memiliki akhiran Less 
merupakan variabel yang digunakan untuk melakukan 
perhitungan jika diasumsikan pengguna hanya dapat 
menabung 25% lebih sedikit dari yang direncanakan setiap 
bulannya. 

4.2. Pengujian 

Terdapat tiga jenis pengujian yang dilakukan, yaitu 
pengujian aspek teknis, pengujian manfaat aplikasi, serta 
pengujian fungsi prediksi. Pada sub bab ini, ketiga 
pengujian tersebut dibahas secara mendetail. 

Beberapa bug dan pengembangan user interface 
maupun user experience yang telah ditemukan dan telah 
diselesaikan antara lain: 
• Pengembangan desain navigation drawer berdasarkan 

permintaan perubahan desain oleh pengguna agar 
tercipta user interface yang lebih menarik. 

• Optimalisasi load data pada server berdasarkan kritik 
terhadap loading data yang sangat mengganggu 
sehingga mengurangi user experience. 

• Pembenaran bug pada fitur add child dengan 
menambahkan pengecekan tipe pengguna. 

• Pembenaran bug pada fitur anggaran. 
• Pembenaran bug pada format penulisan jumlah 

tabungan. 
• Pembenaran bug pada fitur menghapus data 

pengeluaran. 
• Pembenaran bug visual pada fitur detil pengeluaran. 

Penulis menggunakan metode skala likert dalam survey 
untuk mengukur tingkat manfaat dari aplikasi Pocket 
Money, terutama pada fitur-fiturnya.  Skala dimulai dari 
angka satu (1) sampai lima (5), di mana angka 1 
menunjukan rasa sangat tidak setuju, 2 menunjukan rasa 
tidak setuju, 3 menunjukan rasa netral, 4 menunjukan rasa 
setuju, dan 5 menunjukan rasa sangat setuju. Sedangkan 
kriteria interpretasi skor adalah 0% - 19,99% termasuk 
Sangat Lemah, 20% - 39,99% termasuk Lemah, 40% - 
59,99% termasuk Cukup, 60% - 79,99% termasuk Kuat 
dan 80% - 100% termasuk Sangat Kuat. Hasil pengujian 
manfaat terdapat pada tabel 1. 

Penulis melakukan pengujian fungsi savings goal 
mengacu kepada perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi 
Numbers. Hasil perhitungan pada aplikasi Pocket Money 
telah teruji menghasilkan output yang sama dengan output 

pada aplikasi Numbers milik Apple Inc seperti pada tabel 
2. 

Tabel 1. Hasil pengujian manfaat terhadap 200 responden. 

 

Tabel 2. Hasil pengujian savings goal dengan Numbers. 

 
Selain melakukan pengujian terhadap fitur savings goal, 

penulis juga melakukan pengujian terhadap fitur time goal. 
Pada fitur time goal meminta pengguna untuk memasukkan 
jumlah tabungan saat ini, jumlah tabungan yang ingin 
dicapai, bunga per tahun, dan jumlah uang yang bisa 
ditabung setiap bulannya. Penulis melakukan pengujian 
fungsi time goal mengacu kepada perhitungan yang 
dilakukan oleh aplikasi Numbers. Hasil perhitungan pada 
aplikasi Pocket Money telah teruji menghasilkan output 
yang sama dengan output pada aplikasi Numbers milik 
Apple Inc. Namun, pada aplikasi Pocket Money, penulis 
menambahkan detil pada output lama waktu yang 
dibutuhkan. Penulis tidak hanya menampilkan output 
dalam satuan tahun, tetapi juga menambahkan satuan 
bulan. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 3. 
 
 

Pernyataan STS TS N S SS Skor 

Menurut saya, aplikasi ini dapat 
membantu mengatur penggunaan 
uang saku dengan lebih efisien 

16 29 39 73 45 70% 

Menurut saya, aplikasi ini dapat 
membantu melakukan 
perencanaan penggunaan uang 
saku 

7 20 51 59 65 75,7% 

Menurut saya, aplikasi ini dapat 
mempermudah dalam 
memberikan bukti penggunaan 
uang saku kepada orang tua atau 
pemberi uang saku dengan 
menggunakan fungsi synchronize 

0 0 7 69 126 91,7% 

Menurut saya, aplikasi ini dapat 
mempermudah dalam melihat 
laporan penggunaan uang saku 
berdasarkan periode tertentu 

0 0 9 59 134 92,7% 

Menurut saya, aplikasi ini dapat 
mempermudah dalam melakukan 
prediksi pertumbuhan tabungan 

2 9 16 58 117 87,5% 

Saya ingin tetap menggunakan 
aplikasi ini 

3 9 49 54 87 78,4% 

Jumlah 
tabungan 

Lama 
menabung 

Bunga 
per 

tahun 

Jumlah 
tabungan 
per bulan 

Numbers Pocket 
Money 

4.502.595 1 tahun 2% 100.000 5.804.538 5.804.538 

4.502.595 2 tahun 3% 200.000 8.486.085 8.486.085 

4.502.595 3 tahun 4% 300.000 12.711.961 12.711.961 

4.502.595 4 tahun 5% 400.000 18.750.919 18.750.919 

4.502.595 5 tahun 6% 500.000 27.004.335 27.004.335 
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Tabel 3. Hasil pengujian time goal dengan Numbers. 
 

 
Selain aplikasi Numbers, penulis juga melakukan 

pengujian dengan 2 aplikasi berbasis web, yaitu Ultimate 
Calculator dan Australian Securities And Investments 
Commission. 

Tabel 4 merupakan tabel yang berisi 5 studi kasus yang 
diujikan terhadap Pocket Money dan Ultimate Calculator 
untuk memastikan akurasi perhitungan prediksi 
berdasarkan savings goal pada Pocket Money. 
 
Tabel 4. Hasil pengujian fitur savings goal dengan Ultimate 
Calculator. 

Jumlah 
tabungan 

Lama 
menabung 

Bunga 
per 

tahun 

Jumlah 
tabungan 
per bulan 

Ultimate 
Calculator 

Pocket 
Money 

4.502.595 1 tahun 2% 100.000 5.804.538 5.804.538 

4.502.595 2 tahun 3% 200.000 8.486.085 8.486.085 

4.502.595 3 tahun 4% 300.000 12.711.961 12.711.961 

4.502.595 4 tahun 5% 400.000 18.750.919 18.750.919 

4.502.595 5 tahun 6% 500.000 27.004.335 27.004.335 

 
Tabel 5 merupakan tabel yang berisi 5 studi kasus yang 

diujikan terhadap Pocket Money dan Ultimate Calculator 
untuk memastikan akurasi perhitungan prediksi 
berdasarkan time goal pada Pocket Money. 
 
Tabel 5. Hasil pengujian fitur time goal dengan Ultimate Calculator. 

Jumlah 
tabungan 

Target 
tabungan 

Bunga 
per 

tahun 

Jumlah 
tabungan 
per bulan 

Ultimate 
Calculator 

Pocket 
Money 

4.502.595 10.000.000 2% 100.000 49 bulan 4 tahun 1 
bulan 

4.502.595 20.000.000 3% 200.000 86 bulan 7 tahun 2 
bulan 

4.502.595 30.000.000 4% 300.000 100 bulan 8 tahun 4 
bulan 

4.502.595 40.000.000 5% 400.000 105 bulan 8 tahun 9 
bulan 

4.502.595 50.000.000 6% 500.000 107 bulan 8 tahun 11 
bulan 

Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 dapat dilihat bahwa 
akurasi dari fitur prediksi pertumbuhan tabungan adalah 
100% tepat jika dibandingkan dengan Ultimate Calculator. 

Tabel 6 merupakan tabel yang berisi 5 studi kasus yang 
diujikan terhadap Pocket Money dan Australian Securities 
And Investments Commission untuk memastikan akurasi 
perhitungan prediksi berdasarkan savings goal pada Pocket 
Money. 
 
Tabel 6. Hasil pengujian fitur savings goal dengan ASAIC. 

Jumlah 
tabungan 

Lama 
menabung 

Bunga 
per 

tahun 

Jumlah 
tabungan 
per bulan 

ASAIC Pocket 
Money 

4.502.595 1 tahun 2% 100.000 5.806.557 5.804.538 

4.502.595 2 tahun 3% 200.000 8.495.348 8.486.085 

4.502.595 3 tahun 4% 300.000 12.737.416 12.711.961 

4.502.595 4 tahun 5% 400.000 18.806.142 18.750.919 

4.502.595 5 tahun 6% 500.000 27.108.990 27.004.335 

 
Pada pengujian dengan Australian Securities And 

Investments Commission terdapat selisih perhitungan 
dengan aplikasi Pocket Money dengan rata-rata selisih 
0,2%. 

Tabel 7 merupakan tabel yang berisi 5 studi kasus yang 
diujikan terhadap Pocket Money dan Australian Securities 
And Investments Commission untuk memastikan akurasi 
perhitungan prediksi berdasarkan time goal pada Pocket 
Money. 

Pada pengujian fitur time goal dengan Australian 
Securities And Investments Commission terdapat selisih 
perhitungan dengan aplikasi Pocket Money seperti dengan 
selisih rata-rata 0,83%. 

Berdasarkan pengujian terhadap 3 aplikasi yang 
berbeda, dapat disimpulkan bahwa Pocket Money memiliki 
akurasi 99,94% pada fitur savings goal dan 99,73% pada 
fitur time goal. 
 
Tabel 7. Hasil pengujian fitur time goal dengan ASAIC 

Jumlah 
tabungan 

Target 
tabungan 

Bunga 
per 

tahun 

Jumlah 
tabungan 
per bulan 

ASAIC Pocket 
Money 

4.502.595 10.000.000 2% 100.000 4 tahun 2 
bulan 

4 tahun 1 
bulan 

4.502.595 20.000.000 3% 200.000 7 tahun 3 
bulan 

7 tahun 2 
bulan 

4.502.595 30.000.000 4% 300.000 8 tahun 4 
bulan 

8 tahun 4 
bulan 

4.502.595 40.000.000 5% 400.000 8 tahun 10 
bulan 

8 tahun 9 
bulan 

4.502.595 50.000.000 6% 500.000 8 tahun 11 
bulan 

8 tahun 11 
bulan 

 
 
 
 
 
 

Jumlah 
tabungan 

Target 
tabungan 

Bunga 
per 

tahun 

Jumlah 
tabungan 
per bulan 

Numbers Pocket 
Money 

4.502.595 10.000.000 2% 100.000 4 tahun 4 tahun 1 
bulan 

4.502.595 20.000.000 3% 200.000 7 tahun 7 tahun 2 
bulan 

4.502.595 30.000.000 4% 300.000 8 tahun 8 tahun 4 
bulan 

4.502.595 40.000.000 5% 400.000 9 tahun 8 tahun 9 
bulan 

4.502.595 50.000.000 6% 500.000 9 tahun 8 tahun 11 
bulan 
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5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Dengan mengacu dari uraian, perancangan, 
implementasi, serta pengujian yang telah dilakukan 
terhadap aplikasi Pocket Money, maka didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 
• Telah dilakukan bug testing pada aplikasi Pocket 

Money, sehingga dihasilkan aplikasi Pocket Money 
yang telah terbebas dari bug teknikal pada versi 0.5. 

• Aplikasi Pocket Money mampu membantu dalam 
mengatur penggunaan uang saku dengan kekuatan 70%. 

• Aplikasi Pocket Money mampu membantu dalam 
memprediksi pertumbuhan tabungan di masa depan 
dengan akurasi rata-rata 99,835%. 

• Aplikasi Pocket Money mampu membantu memberikan 
informasi pemakaian uang saku anak terhadap orang 
tua dengan kekuatan 91,7%. 

5.2. Saran  

Berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan 
aplikasi pada pengembangan berikutnya: 
• Untuk pengembangan berikutnya, aplikasi ini dapat 

dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur yang 
diperlukan oleh anak, seperti pinjam meminjam uang 
saku yang biasa dilakukan oleh anak sekola pada 
umumnya. 

• Melakukan pengolahan data untuk mengetahui pola 
pengeluaran anak, sehingga dapat melakukan kerjasama 

dengan perusahaan-perusahaan lain, seperti asuransi, 
fashion, dan game. 
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