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Sahabat Percikan Iman pasti kenal Android? Merupakan bagian dari Sistem Operasi 
smartphone favorit yang ada saat ini. Yang pasti memang tidak hanya Android, masih ada 
Windows Mobile, iOS, BlackBerry dsb. Salah satu keunggulan dari Android dibandingkan 
lainnya adalah Platform Android ini berbasis open source. Sehingga lebih mudah dirubah, atau 
ditambah dengan aplikasi-aplikasi buatan pengembang atau kita sendiri. Aturan Opensource  
juga membolehkan untuk menyebarkan aplikasi-aplikasi tersebut dengan bebas (free). 

Sahabat Percikan Iman pasti kenal Android? 
Merupakan bagian dari Sistem Operasi 
smartphone favorit yang ada saat ini. Yang 
pasti memang tidak hanya Android, masih 
ada Windows Mobile, iOS, BlackBerry dsb. 
Salah satu keunggulan dari Android 
dibandingkan lainnya adalah Platform 
Android ini berbasis open source. Sehingga 
membuatnya lebih mudah dirubah, atau 
ditambah dengan aplikasi-aplikasi buatan 

pengembang atau kita sendiri. Aturan 
Opensource  juga membolehkan untuk 
menyebarkan aplikasi-aplikasi tersebut 
dengan bebas (free). 
 
Kita bisa juga mengatur, membuat, 
mengembangkan aplikasi Android dengan 
menggunakan software-software bantu yang 
tersedia bebas. Gak punya Handphone 
Android?  kita bisa menggunakan emulator, 
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semacam software percobaan untuk testing 
aplikasi yang kita buat. Sehingga 
mengurangi resiko, dan lebih cepat dalam 
pembuatan aplikasi.  Ada 2 cara yang bisa 
kita gunakan untuk membuat aplikasi 
Android yakni : Pertama, menggunakan 
Software Android Development Kit (SDK). 
Software ini memfasilitasi kita menulis 
kode-kode program yang akan diaplikasikan 
ke Android. Kedua, yaitu dengan bantuan 
program-program online dan offline yang 
mudahdigunakan dan tanpa harus 
mengetahui “jagat” pemrograman secara 
detail.  
 
Nah untuk kali ini akan kira perkenalkan 
beberapa web dan aplikasi yang 
menyediakan “cara mudah dalam membuat 
aplikasi android”. Siapa sajakah? Mari kita 
simak 

1. PhoneGap (www.phonegap.com). 
Besutan Nitobi Software dan saat ini 
sudah diakuisisi oleh Adobe. Kita bisa 
membuat aplikasi mobile untuk Iphone, 
Ipad, Android, Plam, Symbian, BB, 
Windows Mobile dan sebagainya. 
Caranya kita hanya menuliskan program 
dalam Html, css atau javascript kemudian 
mengirim ke compiler phonegap. Setelah 
decompile sesuai OS yang diinginkan, 
maka kita tinggal download dan 
implementasikan. 

 

2. iBuildApp (ibuildapp.com). Ternyata tidak 
hanya mengembangkan via iOS saja. 

Prinsip dasarnya adalah dengan 
menyodorkan template siap pakai untuk 
Android dan iPhone. Kita bisa mengubah 
sesuai keinginan misal : warna, tema, 
logo, tombol dan kustomisasi. 

 

 

3. Comduit Mobile (mobile.conduit.com). 
Kalo di phonegap berurusan dengan 
“sedikit ” coding html, css dan javascript 
maka disini kita akan lupakan semua. 
Karena web ini menyediakan konsep 
template untuk dijalankan diberbagai 
platform. Syarat utamanya adalah kita 
harus mempunyai situs web atau blog 
atau media social seperti facebook dan 
twitter. 

 

4. Androids Apps Maker 
(androids3apps.com). Dari namanya 
memang ini hanya dipruntukkan untuk 
Android tercinta. Program yang sudah 
dibuat akan dikirimkan via email dengan 
ekstensi APK. Saat ini baru ada 18 
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template yang siap pakai untuk 
membangun aplikasi yang anda impikan 
sendiri. Mau coba? 

 

5. Appiventor (appinventor.org). Awalnya ini 
dipakai untuk para developer pemula 
mengembangkan aplikasi untuk android. 
Namun kemudian diberikan kepada 
Lembaga MIT. Berbeda dengan 
sebelumnya, di web ini murni tanpa 
template. Jadi hanya interface tapi minus 
proses coding. Jadi walaupun tidak jago 
coding tetap bisa berkarya. Modalnya 
adalah mengerti konsep dan logika alur 
pemrograman. Waduh mulai pening? 
Jangan kuatir ada tutorial videonya kog 
dalam berbagai proyek pembuatan. 

 

6. Shoutem (shoutem.com). Bisa digunakan 
untuk membuat aplikasi Android dan 
Iphone. Kita tinggal merancang dan 
menentukan apa yang bakal ditampilkan 
pada suatu aplikasi. Maka setelah itu 

ShoutEm yang akan mengaturnya. Dan 
hasil aplikasi bisa disambungkan ke 
AppStore dan juga Google Play.  

 

7. AppMakr (appmakr.com) Nah kalo yang 
ini memang awalnya dikhususkan untuk 
IPhone saja.  Caranya  sangat mudah, 
yakni hanya membuat akun kemudian  
dengan teknik “point and klik” . Kita 
tinggal mengikuti panduan berdasar 
urutannya. Dan terakhir kita juga dipandu 
untuk memasarkannya.  

 

8. 8. App Factory ( 
http://mippin.com/appfactory). Dengan 
jargon membuat aplikasi dalam 5 menit. 
Mau coba? Silahkan eksplorasi fitur dan  
kemudahanya 
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Era Mobile telah dimulai, apakah kita hanya 
menjadi penikmat/pemakai saja atau 
sebagai pembuat juga? Semoga kita bisa 
menggunakan teknologi yang ada untuk 
kebaikan dan keselamatan di Akherat dan 
didunia.Amin 

 

 

 


