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ABSTRACK 

 

Mobile technology, or so-called mobile communication technologies 

(Mobile Communication) is now one of the technologies developed rapidly and 

much in demand by the world community. This rapid development of another not 

because of, the need for communication facilities and exchange of data quickly 

and easily and can be done anywhere and anytime. This rapid development has 

given birth to several generations of mobile technology that you already know. 

Remember a prophecy very many the requests, here we try to how a 

prophecy likes horoscope acceptable by all society circles, so we make alive 

motivation horoscope prophecy, life motivation its contents everyday. 

Furthermore this application users will get a prophecy formed comfort that can 

give alive motivation, with user heart placidity.  

This application us get up on the chance of can be of benefit to society in 

usually and for child young in especially always want know exercise criteria 

character based on horoscope. This application is based on in existing prophecies 

we collect and we develop to in a application mobile. 
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1. Pendahuluan 

Java merupakan bahasa pemrograman yang sedang populer pada saat ini 

dan banyak digunakan oleh para programmer dan software developer untuk 

mengembangkan berbagai tipe aplikasi termasuk aplikasi mobile. Alasan 

utamanya karena java adalah bahasa pemrograman open source dan 

kompatible dengan berbagai macam platform (crossplatform). 

Aplikasi Horoscop ini merupakan salah satu aplikasi yang kami bangun 

dengan bahasa pemrograman java yang dapat dijalankan pada ponsel. Aplikasi 

ini merupakan aplikasi hiburan berupa ramalan untuk mengetahui karakter 

user sesuai tanggal lairnya. 

2. Landasan Teori 

Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek (OOP) yang dapat 

dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Perkembangan Java tidak 

hanya terfokus pada satu sistem operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai 

sistem operasi dan bersifat open source. 

Bahasa pemrograman java sendiri terbagi menjadi 3, yaitu : 

1. J2SE (Standard Edition), untuk aplikasi desktop. 

2. J2EE (Enterprise Edition)→ JSP, Servlet, EJB, XML, web service untuk 

aplikasi web. 

3. J2ME (Java 2 Micro Edition)→ Midlet; untuk aplikasi mobile. 

3. Software yang Digunakan 

 1. Netbeans 



  NetBeans mengacu pada dua hal, yaitu platform untuk 

pengembangan aplikasi desktop java, dan sebuah Integrated Development 

Environment (IDE) yang dibangun menggunakan platform NetBeans. 

Platform NetBeans memungkinkan aplikasi dibangun dari sekumpulan 

komponen perangkat lunak moduler yang disebut ‘modul’. Sebuah modul adalah 

suatu arsip Java (Java archive) yang memuat kelas-kelas Java untuk berinetraksi 

dengan NetBeans Open API dan file manifestasi yang mengidentifikasinya 

sebagai modul. Aplikasi yang dibangun dengan modul-modul dapat 

dikembangkan dengan menambahkan modul-modul baru. Karena modul dapat 

dikembangkan secara independen, aplikasi berbasis platform NetBeans dapat 

dengan mudah dikembangkan oleh pihak ketiga secara mudah dan powerful. 

Platform NetBeans adalah framework yang dapat digunakan kembali 

(reusable) untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi desktop. Ketika 

aplikasi berbasis platform NetBeans dijalankan, kelas Main dari platform 

dieksekusi. Modul-modul yang tersedia ditempatkan di sebuah registry di dalam 

memori, dan tugas startup modul dijalankan. Secara umum, kode modul 

dimuatkan ke dalam memori hanya ketika ia diperlukan. Aplikasi dapat 

menginstal modul secara dinamis. Aplikasi dapat memasukkan modul Update 

Center untuk mengijinkan pengguna aplikasi men-download digitally-signed 

upgrade dan fitur-fitur baru secara langsung ke dalam aplikasi yang berjalan. 

Penginstalan kembali sebuah upgrade atau rilis baru tidak memaksa pengguna 

untuk men-download keseluruhan aplikasi lagi. 



Platform NetBeans menawarkan layanan-layanan yang umum bagi aplikasi 

desktop, mengijinkan pengembang untuk popul ke logika yang spesifik terhadap 

aplikasi. Fitur-fitur yang disediakan oleh platform NetBeans: 

a. Manajemen antarmuka (misal: menu & toolbar) 

b. Manajemen pengaturan pengguna 

c. Manajemen penyimpanan (menyimpan dan membuka berbagai  macam 

data) 

d. Manajemen jendela 

e. Wizard framework (mendukung dialog langkah demi langkah) 

4. Perancangan 

a. Perancangan system 

MobileHoroskop adalah suatu aplikaksi berbasis mobile yang dibangun 

untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas komunikasi dan pertukaran data yang 

cepat dan mudah serta bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Perkembangan 

pesat ini telah melahirkan beberapa generasi teknologi mobile yang sudah anda 

ketahui. 

Perancangan aplikasi MobileHoroskop menggunakan UML meliputi 

rancangan system yang akan dibangun (Use Case Diagram), rancangan objek 

(Class Diagram), rancangan integritas antar obkek (Sequence Diagram), 

rancangan alur kerja (Activity Diagram) dan rancangan tampilan (User Interface). 

1. Rancangan Sistem yang Akan Dibangun (Use Case Diagram) 

Berikut ini adalah rancangan aplikasi Mobile Horoskop yang akan 

dibangun, di sini dijelaskan siapa saja yang berperan ketika apliksai Mobile 



Horoskop dijalankan dan apa saja  yang akan dilakukan. Gambar 3.1 

menjelasakan mengenai Business Logic dari aplikasi Mobile Horoskop. 

 

Gambar 3.1 Use Case MobileHoroskop 

Aplikasi  Mobile Horoskop didesain hanya digunakan oleh seorang 

pengguna dalam satu device, artinya dalam sebuah mobile device apliksai ini 

hanya akan terinstal sebuah aplikasi saja dan tidak akan melibatkan aplikasi-

aplikasi yang lain.  

Pengguna apliksi Mobile Horoskop hanya bisa melakukan beberapa tindakan, 

yaitu: 

1. Menjalankan Aplikasi (start aplication) 

Setelah aplikasi terinstal pada telepon genggem, penggua bisa langsung 

menggunakan menu utama yang telah tersedia pada apliksi tanpa perlu 

melakukan registrasi atau sejenisnya. 

2. Menjalankan Menu Utama 



Menjalankan aplikasi MobileHoroskop hanya akan meliputi penggunan list 

menu utam dan bagaimana cara menggunakan dengan menjalankan list zodiac 

yang telah tersedia. Setelah dipilih list zodiac yang terdapat di aplikasi tersebut 

anda dapat memilih zodiac baik secara manual maupun online. 

3. Menampilkan gambar dan teks 

Pengguna yang menggunakan aplikasi MobileHoroskop ini bisa memilih list 

zodiac baik secara manual maupun online dan akan menampilkan hasil ramalan 

berupa gambar dan teks. 

4. Kembali ke menu 

Data gambar dan teks yang telah dipilih dan di eksekusi oleh program dan 

menampilkan file tersebut yang hasilnya dapat di lihat, kemudia tampilan bisa 

kembal ke menu list zodiac. 

2. Rancangan Objek (Class Diagram) 

Apliksi Mobile Horoskop tersusun atas beberapa objek penyusunan yang 

menjadi dasar untuk membangun aplikasi ini, objek-objek tersebut saling 

menghubungkan antara objek yang satu dengan yang lain, tergantung dari fungsi-

fungsi dan method yang menghubungkan. Berikut ini adalah rancangan objek 

yang menyusun aplikasi Mobile Horoskop. 

 



 

Gambar 3.2 Class Diagram MobileHoroskop 

3. Rancangan Interaksi Antar Objek (Sequence Diagram) 

Pembuatan Sequence Diagram akan dikelompokan berdsarka pelaku 

yang berinteraksi dengan apliksai Mobile Horoskocope Information System. Dari 

Sequence Diagram ini alur serta method-method apa saja yan digunakan akan 

kelihatan, sehingga mempermudah programing agar lebih terarah. Berikut lebih 

jelas mengenai gambar perancangannya: 

 



 

Gambar 3.3 Squence Diagram MobileHoroskop 

4. Rancangan Alur Kerja (Activity Diagram) 

Activity diagram adalah representasi grais dari workflow dari kegiatan 

dan tindakan bertahap dengan dukungan untuk pilihan, interaksi dan concurrency. 

Dalam Unofiled Modeling Language, diagram aktivitas dapat digunakan untuk 

menggambarkan operasional bisnis dan langkah demi langkah alur kerja 

komponen dalam sistem. Diagram aktivitas keseluruhan menunjukan aliran 

kontrol. Berikut ini lebih jelas mengenai gambaran perancangannya: 



 

Gambar 3.4 Activity Diagram MobileHoroskop 

5. Rancangan Tampilan (Interface) 

Mobile Horoskop adalah sebuah aplikasi mobile yang memanfaatkan 

menu yang terdapat di dalam telepon genggam untuk melakukan pemanggilan 

program. Hasil pemanggilan akan di tamplkan dalam bentuk gambar dan text. 

Aplikasi ini diracangkan sefamiliar mungkin dengan pengguna agar pengguna 

dapat meraskaan kenyamanan, dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi ini. 

Untuk memudahkan para pengguna menggunakan aplikasi ini berikut adalah 

rancangan tampilan aplikasi Mobile Horoskop. 

 

 



Rancangan Form Horoskop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan Form Menu Horoskop 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan form horoskop merupakan 

tampilan awal aplikasi terdapat dua list 

menu menuju ke MobileHoroskop dan 

SearchSign. 

Rancangan form menu horoskop 

untuk memulai aplikasi. Menu akan 

menuju form Option dan form Sign. 

Rancangan Form Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan Form MenuChooseSign1 

dan Rancangan Form Menu 

ChooseSign (manual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Launch 

SearchSign 

MobileHoroskop 

 
1.Option 

2.Sign 

Menu 

Menu 

MobileHoroscope 

Menu Utama 

Cancel    

Aries (20Mar-19Apr) 

Taurus (19Apr-20May) 

Gemini(20May-21Jun) 

Cancer (21Jun-22Jul) 

Leo (22Jul-23Aug) 

Virgo(23Aug-22Sep) 

Libra(22Sep-23Oct) 

Scorpio (23Ock-22Nov) 

Sagittarius (22Nov-21Des) 

Capricorn (21Dec-20Jan) 

Aquarius (20Jan-18Feb) 

Pisces (18Feb-20Mar) 

Back        Ok

 

Exit 

Check For Update 

About 

Help 



Rancangan form menu utama akan 

menampilkan list menu utama yaitu: 

Check for update, Help, About, Exit 

Rancangan form menu ChooseSign1 

dan dan Rancangan Form Menu 

ChooseSign (manual) menampilkan 

menu list zodiac 

Rancangan Form Menu Help, dan 

Rancangan Form Menu About 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan form menu about 

menampilkan form tentang aplikasi 

MobileHoroskop. Dan untuk 

Rancangan form menu help 

menampilkan form bantuan yang akan 

memudahkan anda dalam menjalankan  

aplikasi MobileHoroskop. 

Rancangan Form Menu Zodiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan form menu zodiac 

menampilkan form hasil ramalan 

zodiac anda. 
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Jernihkan pikiran Anda terkebih dulu. 

Sebelum menilai segal sesuatu. 

Jangan melihat sesuatu karena rekaan 

di pikiran Anda, tetapi lihatlah 

sesuatu karena apa adanya 

Aries

 

 

 

 

 

Aries 

                                                                         

 

 

4. Pembahasan 

MobileHoroskop adalah sebuah aplikasi yang berjalan pada media berupa 

mobile. Aplikasi ini dirancang untuk media hiburan berupa ramalan horoskop 

untuk mengetahui sifat dan karakter sesuai tanggal lahir. 



Aplikasi MobileHoroskop diimplementasikan pada perangkat mobile yang 

mendukung aplikasi java. Aplikasi ini berguna untuk masyarakat karena selain 

mendapat ramalan juga akan mendapatkan tips hadis sehari-hari. 

Untuk lebih jelas tentang aplikasi MobileHoroskop, berikut akan 

dijelaskan mengenai lingkungan pengembangan dan pengujian aplikasi agar 

memudahkan kita dalam penggunaan dan pengembangan aplikasi ini. 

Pengujian Menggunakan Emulator 

No Sun Java(TM) Wireless Toolkit 

2.5.2 for CLCD 

S60 2
nd

 Edition SDK
 

1 

 

 

 Pada tahap ini emulator menampilkan tampilan icon, nama aplikasi, dan  

searchSign. Untuk menjalankan aplikasi pilih launch. 

2 

 
 



 List menu utama, pilih check for update untuk menuju ke list choose sign 

1, untuk memilih zodiac anda. 

3 

 
 

 

 List choose sign 1, klik ok untuk menampilkan ramalan bintang anda. 

4 

 

 

 Form tampilan ramalan zodiac yang anda pilih, klik back untuk kembali 

ke list menu choose sign 1. 

5 

 

 



 Tampilan menu help 

6 

 

 

 Tampilan menu About. 

8 

 
 

 Tampilan list menu choose sign, untuk memilih list zodiac. 

9 

 
 

 Tampilan menu manual form ramalan 



11 

  

 Tampilan meminta input nama zodiac 

12 

 
 

 Memulai pencarian zodiak 

 

5. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penulisan tugas akhir dan 

pembuatan aplikasi MobileHoroskop ini adalah: 

1. Implementasi aplkasi MobileHoroskop ini memiliki beberapa hambatan 

antara lain: 

a. Aplikasi ini hanya bisa di telpone genggam yang kapasitas memorinya 

besar. 

b. Agar bisa update data maka alplikasi ini memerlukan telephone 

genggam yang bisa GPRS 



c. Untuk dapat menjalankan aplikasi ini, sebuah telepon genggam mobile 

phone harus mendukung profile MIDP 2.0 dan CLDC 2.0. 

d. Keterbatasan emulator dan fasilitas lingkungan pengembang untuk 

platform J2ME menyebabkan sulitnya proses (debugging). IDE 

Netbeans telah menyediakan sebuah debugger yang terintegrasi. 

Saran 

Setelah membangun aplikasi ini, didapatkann beberapa saran penting dalam 

upaya pengembnagan aplikasi ini dan dalam upaya pengembangan J2ME. 

1. Pengembangan Aplikasi 

Jika nanti ada yang mengembangkan aplikasi ini ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan: 

a. Untuk menyempurnakan MobileHoroskop, pengembang dapat 

menggunakn xml untuk membuat tampilan lebih menarik. 

b. Kapasitas memory pada Aplikasi ini diusahakan diperkecil lagi. 

c. Untuk memudahkan mendebug, gunakan saja emulator asli bawaan 

IDE Netbeans karena sudah mendukung penggunaan gambar dan 

suara. Aplikasi ini apabila ini menggunakn gambar, layar akan 

menyesuaikan pada emulator dan mobile phone. 

2. Untuk pengembangan lingkungan J2ME 

a. Medefinisikan metode dan kelas apa yang tersedia dalam platform 

tertentu. 

b. Hindari alokasi dan dalokasi data yang terulang-ulang. 
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