
 

 

BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

2.1 Rutinitas 

Sebelum kita masuk ke dalam teori mengenai aplikasi, alangkah baiknya 

kita mengetahui apa itu definisi rutinitas. “Rutinitas adalah kecakapan, 

kepandaian yang diperoleh karena kerap kali melakukan, kebiasaan, apa-apa 

yang biasa dilakukan”(Poerwadarminta, 1987). Kegiatan yang sama dan 

dilakukan berulang untuk mencapai sebuah tujuan. Jika Anda pernah membaca 

Buku 7 Habits of highly effective people karangan Stephen R. Covey  tentunya 

Anda sudah tahu mengenai macam-macam aktivitas/kegiatan. Salah satu aktivitas 

yang dimaksud Stephen R Covey memiliki maksud yang sama dengan rutinitas 

yang ingin saya terapkan. Terdapat empat kuadran aktivitas yang dibagi 

berdasarkan penting dan urgennya suatu aktivitas. Berikut ini saya akan jelaskan 

mengenai empat kuadran tersebut(Covey, 2004), seperti yang tampak pada 

Gambar 2.1: 

 

 

Gambar 2.1 Kuadran Aktivitas 
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a. Kuadran I 

Jenis aktivitas ini adalah penting dan urgen. Aktivitas ini juga dapat 

disebut sebagai masalah dan krisis.  Aktivitas ini harus segera dilakukan 

dan diselesaikan. Karena jika tidak dilakukan akan menjadi masalah dan 

menjadi masalah yang lebih besar lagi jika tidak segera diselesaikan. Jika 

aktivitas ini mendominasi diri kita maka akan menjadi beban pikiran kita. 

b. Kuadran III 

Jenis aktivitas ini adalah tidak penting dan mendesak. Beberapa 

panggilan telepon mungkin harus kita jawab. Pada kenyataannya 

terkadang panggilan tersebut hanyalah sebuah interupsi biasa. Aktivitas 

tidak penting namun harus segera dilakukan. 

c. Kuadran IV 

Jenis aktivitas ini adalah tidak penting dan tidak mendesak. Aktivitas 

ini merupakan aktivitas yang paling membuang-buang waktu. Aktivitas ini 

merupakan pelarian dari aktivitas kuadran I dan aktivitas kuadran III. 

Walaupun kebanyakan aktivitas pada kuadran IV hanyalah aktivitas 

senang-senang, namun aktivitas ini perlu kita lakukan untuk 

menyeimbangkan aktivitas-aktivitas lainnya. 

d. Kuadran II 

Jenis aktivitas ini adalah penting dan tidak mendesak. Melakukan 

aktivitas pada kuadran II merupakan bagian penting dari manajemen 

waktu pribadi. Aktivitas pada kuadran II merupakan aktivitas pencegahan, 

perancangan, dan pengembangan diri. Aktivitas ini juga harus dilakukan 

secara rutin. Suatu aktivitas jika diselesaikan secara rutin akan membuat 

perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita(Covey, 2004). Jika 

kuadran I diibaratkan sebagai masalah ataupun krisis maka kuadran II 

adalah sebagai bentuk inisiatif.  

2.2 Jadwal 

Setelah kita telah mengetahui berbagai macam aktivitas/kegiatan kita  juga 

perlu mengetahui perkakas untuk mengelola aktivitas/kegiatan tersebut. Perkakas 
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untuk mengelola aktivitas adalah jadwal. Jadwal membantu kita melakukan 

pekerjaan dengan tepat waktu. “Jadwal merupakan pembagian waktu 

berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau 

rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan terperinci”(Minandar, 

2012). Dengan adanya jadwal kita dapat mengetahui kapan kita harus memulai 

suatu pekerjaan dan kapan kita harus beralih dari pekerjaan satu ke pekerjaan 

yang lainnya. Sehingga suatu pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien.  

Tidak ada pekerjaan yang dikerjakan terlalu lama dan tidak ada pekerjaan 

yang dilakukan terlalu singkat. Karena bekerja hanya pada satu jenis pekerjaan, 

dalam jangka waktu yang lama akan membuat kita bosan dan mengakibatkan 

pekerjaan tidak efektif.  Serta waktu yang dibuang untuk sebuah pekerjaan yang 

tidak efektif, membuat pekerjaan itu berjalan tidak efisien. Begitu juga dengan 

pekerjaan yang dilakukan dengan sangat singkat. Pekerjaan yang dilakukan 

dengan sangat singkat membuat tujuan bekerja, tidak tercapai dengan sempurna. 

Sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak akan menghasilkan sesuatu, akan tetapi 

malahan membuang-buang waktu.  

Dengan adanya jadwal kita dapat mempergunakan waktu dengan efektif 

dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. 

2.3 Analisis Aplikasi Sejenis 

Tahapan selanjutnya adalah menganalisa aplikasi sejenis. Untuk membuat 

sebuah aplikasi yang dapat diterima masyarakat, tentunya kita perlu belajar 

dengan beberapa aplikasi yang sudah ada. Aplikasi tersebut adalah aplikasi yang 

memiliki kepopuleran dan memiliki banyak jumlah unduhan. Beberapa aplikasi 

memiliki kinerja tampilan, fungsionalitas, maupun kemudahan dalam pemakaian 

yang baik. Semuanya merupakan pengembang populer yang dipilih oleh google 

dan didownload lebih dari 10 juta pengguna. Beberapa aplikasi tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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2.3.1 Wunderlist 

Aplikasi Wunderlist dikembangkan oleh perusahaan teknologi 

6wunderkinder. Perusahan ini berbasis di Berlin, Jerman. Perusahaan ini berfokus 

pada pembuatan aplikasi yang dapat diintegerasikan di berbagai 

platform(Kurniawan, 2012), seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2 Wunderlist diberbagai jenis platform, sumber gambar(Henry, 2014) 

Pada aplikasi ini terdapat listview yang mendominasi tampilan. Listview 

tersebut memuat kegiatan yang kita buat. Tiap kegiatan pada listview dibagi dalam 

folder-folder kategori. Contoh dari kategorinya adalah belanja, film untuk 

ditonton, bacaan dan lain-lain. Dengan adanya folder awal yang telah diberi nama, 

secara tidak langsung aplikasi ini memberi garis pedoman bagi kita, bagaimana 

aplikasi ini digunakan. Aplikasi ini digunakan dengan membagi-bagi kegiatan 

berdasarkan kategori kegiatan yang lebih umum. Misalnya kegiatan membeli 

sayur, membeli susu, membeli dvd dimasukan dalam folder kategori belanja. 

Kegiatan menonton film spiderman, menonton video tutorial, dan menonton 

kartun dimasukan kedalam folder kategori film untuk ditonton dan seterusnya. 

Tampilan utama Wunderlist seperti tampak pada Gambar 2.3. Pada penelitian kali 

ini saya akan menggunakan tampilan listview seperti yang digunakan aplikasi ini. 
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Gambar 2.3 Tampilan Utama Wunderlist, Sumber gambar(Bryant, 

2012) 

2.3.2 Google Keep 

Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi todolist Google Keep. Google keep 

memudahkan kita untuk mencatat sesuatu yang ingin kita ingat. Untuk 

menambahkan sebuah catatan sungguh sangat cepat. Gambar 2.4 merupakan 

tampilan utama dari Google Keep. 
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Gambar 2.4 Tampilan Google Keep 

Kita tinggal menuliskan perihal di sebuah textfield pada layar utama, 

setelah selesai kita tinggal tekan tombol kembali pada perangkat dan aktivitas 

langsung tersimpan. 

Masukkan yang perlu diisi sangat sedikit. Berikut saya jelaskan gambar 

tampilan penambahan aktivitas ke dalam Google Keep, seperti yang tampak pada 

Gambar 2.5. (1) Merupakan judul dari aktivitas atau perihal yang akan 

ditambahkan(2) merupakan pengingat suara untuk aktivitas yang ingin 

ditambahkan(3) merupakan tombol untuk mengganti latar belakang catatan, 

seperti tampak pada gambar 2.6 (4) merupakan tombol untuk menambahkan 

gambar pada catatan(5) merupakan tombol untuk menyimpan catatan ke dalam 

sebuah arsip. Masukkan yang sedikit membuat Google Keep cepat dan mudah 

untuk digunakan. Maka dari itu saya akan menerapkannya kedalam aplikasi 

manajemen rutinitas. 
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Gambar 2.5 Menambahkan aktivitas ke dalam Google Keep 

         

Gambar 2.6 Pemilihan Warna Catatan 
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2.3.3 Google Kalender 

Google Kalender merupakan aplikasi yang mencatat aktivitas dari ke 

empat kuadran(4 kuadran aktivitas: Stephen R Covey ). Tampilannya menarik dan 

memberikan informasi dengan baik aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Tanggal, 

lokasi, gambar, pengingat, undang orang kedalam catatatan, warna, dan privasi 

adalah beberapa atribut yang terdapat pada Google Kalender. Widget dari Google 

Kalender juga sangat membantu dalam mengingat aktifias-aktivitas. Sayangnya 

kebutuhan yang diberikan melebihi kebutuhan utama dari pembuatan aplikasi 

manajemen rutinitas. Aplikasi yang akan saya buat hanya mencakup kebutuhan 

aktivitas di kuadran II yaitu kegiatan rutinitas. Maka dari itu sedapat mungkin 

akan saya jauhi tampilan seperti yang dimiliki oleh Google Kalender. Gambar 2.7 

merupakan tampilan utama pada Google Kalender. 

 

Gambar 2.7 Tampilan Utama Google Kalender 

Ketiga aplikasi memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap. Desain tampilan 

dari ketiga aplikasi juga sangat menarik. Semuanya hampir memiliki kegunaan 

yang sama namun mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Berikut 
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merupakan Tabel 2.1 yang menjelaskan fitur aplikasi sejenis yang diangkat untuk 

dijadikan perbandingan. 

Tabel 2.1 Perbandingan aplikasi sejenis 

Fitur Wunderlist 
Google 

Keep 

Google 

Calender 

Widget Ya Ya Ya 

Offline Mode Tidak Ya Tidak 

Tugas Berulang Tidak Tidak Ya 

Tampilan Sederhana Ya Ya Tidak 

  

Dari hasil perbandingan tersebut ditemukan kekurangan dan kelebihan 

aplikasi yang sejenis. Atribut-atribut yang ada pada tabel adalah atribut yang saya 

butuhkan untuk membuat aplikasi ini. Atribut tersebut dipilih berdasarkan 

pertimbangan teori Stephen R. Covey mengenai cara pengelolaan Kuadran 

II(Covey, 2004). Cara pengelolaan tersebut harus memenuhi enam kriteria yaitu 

(1)Koheran, (2) Seimbang, (3) Fokus pada kuadran II , (4) Dimensi orang, (5) 

Fleksibilitas, (6) Portabilitas. Dengan adanya tabel ini, membantu saya untuk 

menambahkan kekurangan dari aplikasi sejenis. 

2.4 Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi untuk perangkat lunak mobile 

yang mencakup sistem operasi dan aplikasi. Pada tahun 2000 Google Inc. 

membeli perusahaan Android Inc., yang merupakan pendatang baru pembuat 

piranti lunak untuk ponsel. Perusahaan ini didirikan oleh Andy Rubin, Rich 

Miner, Nick Sears, dan Chris White. Pada saat itu, OS Android dikembangkan 

hanya untuk kebutuhan internal oleh Google dan belum berlisensi open 

source(Isyanto, 2013). Namun sekarang, Android merupakan sebuah OS open 

source yang terus berkembang. Mereka terus mengeluarkan versi-versi Android 

yang terbaru dari waktu ke waktu.   

Adapun fungsi-fungsi yang terdapat dalam Android menurut(Murphy, 

2008), antara lain: 
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1. Activities 

Activity merupakan sebuah blok pemrograman dari tampilan interface 

pengguna. Pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi lewat tampilan 

interface yang dikemas dalam activity. Satu activity juga dapat 

memanggil activity lainnya yang dapat saling berinteraksi. Meskipun 

demikian sebuah activity tidak harus memiliki sebuah tampilan 

Interface pengguna. Sebagian besar code dalam activity akan dikemas 

dalam penyedia konten. 

2. Content Providers 

Fungsi dari penyedia konten adalah memberkan tingkatan abstraksi 

untuk setiap data yang disimpan dalam perangkat. Data yang tersimpan 

dapat diakses untuk beberapa aplikasi yang berbeda. Android memiliki 

model pengembangan yang memungkinkan data dapat diperbaiki 

secara terpusat jika terjadi maintenance. 

3. Intent 

Intent adalah sebuah pesan sistem yang berjalan di bagian dalam 

perangkat. Memberitahu kepada aplikasi mengenai event yang sedang 

terjadi pada hardware. Misalnya ketika kartu SD dilepas sampai 

keluar-masuknya data pada perangkat. 

4. Service 

Beberapa program seperti activities, content providers, dan internet 

service merupakan program singkat yang dapat diaktifkan dan 

dimatikan setiap saat. Service didesain untuk tetap menjalankan 

program-program tersebut jika suatu saat diperlukan. Service dapat 

digunakan untuk memeriksa update ke RSS feed, dan memutar musik 

ketika kontrol activity beroperasi ataupun tidak beroperasi lagi. 

5. Storage 

Strorage adalah sebuah tempat penyimpanan yang dibuat dari aplikasi, 

berfungsi sebagai database untuk menerima input dari pengguna yang 

diperlukan oleh aplikasi. Pengguna dapat memasukkan sejumlah file 

yang dapat dibaca ataupun ataupun dimasukkan data lain kedalamnya. 
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6. Network 

Umumnya perangkat Android terhubung dengan jaringan Internet. 

Jaringan Internet mendukung tersedianya WebKit yang berbasis web 

browser. Hal tersebut memudahkan pengembang untuk membuat 

widget dalam aplikasi, khususnya widget yang memerlukan jaringan 

Internet.  

7. GPS 

Perangkat Android akan secara rutin melakukan akses kepada 

penyedia lokasi seperti GPS, yang dapat memberitahu aplikasi, dimana 

perangkat pengguna berada. 

8. Multimedia 

Perangkat Android memiliki kemampuan untuk memutar dan merekam 

suara maupun video. 

9. Phone Services 

Perangkat Android memiliki fitur ponsel pada umumnya, seperti 

memulai panggilan, mengirim dan menerima sms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


