
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan)  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap 

bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 

12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994.  

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang 

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek 

(siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Triyono , 2012). 

Beberapa landasan pemikiran yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang PBB 

(Pajak Bumi dan Bangunan) dikutip oleh Artawan (2012) adalah sebagai berikut :  

a) Adanya peraturan pajak atas tanah yang tumpah tindih.  

Beberapa peraturan yang dilaksanakan untuk instansi pusat maupun daerah seperti 

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga  

2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923  

3. Ordonansi Verponding 1928  

4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932  

5. Ordonansi Pajak Jalan 1942  
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b) Amanat dalam Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN)  

Mengisyaratkan bahwa diperlukan adanya pembaruan sistem perpajakan 

guna meningkatkan kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai 

pembangunan yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri, karena semakin 

meningkatnya penerimaan  yang bersumber dari dalam negeri akan semakin 

meningkat pula kemandirian dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan.  

 

c) Manfaat Bumi dan Bangunan 

Bumi dan Bangunan tidak dapat disangkal lagi telah memberikan 

keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi  yang lebih baik bagi orang 

atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat 

daripadanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan 

sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara berupa 

pembayaran pajak.  

Dengan adanya beberapa pemikiran diatas, maka wajar apabila 

peraturan atau ordonansi yang tumpang tindih harus dicabut dan diganti 

dengan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan.  

d) Subyek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan  

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:  

1) mempunyai suatu hak atas bumi, dan / atau.  
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2) memperoleh manfaat atas bumi, dan / atau  

3) memiliki, menguasai atas bangunan, dan / atau  

4) memperoleh manfaat atas bangunan.  

Subyek pajak sebagaimana dimaksud diatas yang dikenakan kewajiban 

membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang  

e) Obyek Pajak  dari Pajak Bumi dan Bangunan  

Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada 

dibawahnya, Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dll.  

Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara 

tetap pada  tanah dan/ atau perairan di wilayah Republik Indonesia,  

Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung 

anjungan minyak lepas pantai, dll 

f) Obyek Pajak PBB yang dikecualikan 

Obyek yang dikecualikan adalah   : 

1) Digunakan semata –mata untuk melayani kepentingan umum dibidang 

ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak di 

maksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti; masjid, rumah sakit, 

sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain. 

2) Digunakan untuk kuburan, 

3) Digunakan sebagai tempat penyimpanan peninggalan purbakala. 
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4) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan 

lain-lain. 

5) Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan 

Organisasi Internasional yang ditentuikan oleh Menteri Keuangan. 

g) Cara Menghitung dan Menetapkan PBB  

1) Tarif Pajak  

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% dan 

jenis tarif ini disebut sebagai Tarif tunggal yang berlaku terhadap obyek 

pajak jenis apapun di seluruh wilayah Indonesi  

2) Dasar Pengenaan PBB : 

a. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai  Jual Objek Pajak (NJOP) Adalah 

harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 

secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang 

sejenis, atau niali perolehan baru atau nilai objek pajak pengganti.  

b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap 

tahun dengan perkembangan daerahnya.  

c. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan 

serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual 

Kena Pajak.  
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d. Besarnyapersentase Nilai jual Kena Pajak ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi 

nasional.  

h) Penentuan NJOP  

Penentuan NJOP PBB oleh dirjen pajak Cq Kp PBB ditentukan 3 metode 

penilaian atau pendekatan penilaian , antara lain :  

1) Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)  

2) Pendekatan Biaya (Cos Approach)  

3) Pendekatan Pendapatan (Income Approach)  

Cara Penilaian menggunakan 2 cara, yakni :  

1) Penilaian Massal (Mass Appraisal)  

2) Penilaian Individual (Individual Appraisal)  

i)  Dasar perhitungan PBB  

 Perhitungan yang digunakan untuk menghitung pajak terhutang adalah 

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi 

tingginya 100% dari Nilai Jual Kena Pajak (Peraturan Pemerintah. Besarnya 

persentase NJKP yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

denganmemperhatikan kondisi ekonomi nasional.  

Berdasar PP No. 74 tahun 1998 ketentuan mengenai NJKP untuk 

perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 20% atay 40% dari 

Nilai Jual Objek Pajak.  
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NILAI JUAL KENA PAJAK = 20% atau 

40% x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Ketentuan mengenai NJKP berdasarkan PP 74 tahun 1998 :  

NJKP pada umumnya ditetapkan 20% dari Nilai jual obyek pajak, kecuali 

untuk obyek-obyek di bawah ini ditetapkan sebesar 40% dari Nilai Jual Objek 

Pajak : 

a. Perumahan dengan NJOP sama atau lebih besar dari Rp. 1 Milyar, kecuali 

yang dimiliki atau dikuasai oleh PNS, ABRI, dan para pensiunan termasuk 

janda dan duda.  

b. Perkebunan dengan luas sama atau lebih besar dari 25 hektar yang 

dimiliki, dikuasai, atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Swasta  

c. Perhutanan termasuk areal blok tebangan dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan pemegang Hak Penguasaan hutan, pemegang 

Hak pemungutan Hasil Hutan dan pemegang izin pemanfaatan kayu.  

PP No. 46 tahun 2000 memperbarui PP 74 tahun 1998  

Besarya NJKP sebagai dasar perhitungan kena pajak yang terhutang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 

tahun 1994 ditetapkan untuk :  
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a. Obyek Pajak Perkebunan sebesar 40% dari Nilai Jual Ojek pajak.  

b. Objek Pajak kehutanan sebesar 40% dari Nilai Jual Objek pajak  

c. Objek Pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 

Nilai Jual Objek pajak.  

d. Objek pajak lainnya :  

1) Sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajak apabila nilai jual Objek 

pajaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) atau lebih.  

2) Sebesar 20%  dari Nilai Jual Objek Pajak apabila nilai jual Objek 

pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000,-  

PP 25 Tahun 2002 Memperbarui PP 46 tahun 2000 . berisi ketentuan 

sebagai berikut :  

1. Obyek Pajak Perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40% 

dari Nilai Jual Ojek pajak.  

Obyek Pajak lainnya : 

Sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajak apabila NJOP nya 

Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) atau lebih. 

Sebesar 20%  dari Nilai Jual Objek Pajak apabila NJOP nya kurang dari 

Rp. 1.000.000.000,-  
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j)  Cara Menghitung Pajak.  

Unsur-unsur yang harus diketahui agar dapat menghitung Pajak Bumi 

dan Bangunan adalah sebagai berikut :  

1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yakni NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.  

2) Nilai jual Kena Pajak (NJKP) yakni 20% atau 40% dari NJOP  

3) Tarif Tunggal : 0,5%  

4) NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) yakni ditetapkan secara 

regional paling tinggi sebesar Rp. 12.000.000,-  

Sehingga sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. 12 tahun 1985 rumus untuk 

menghitung Pajak Bumi Bangunan Terhutang : 

Pajak Bumi Bangunan Terhutang = Tarif Pajak x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 

 

Sebelum dikalikan dengan Tarif NJOP harus dikurangkan dengan NJOPTKP. 

Ketentuan menyangkut NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Paja adalah 

sebagai berikut :  

NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) ditetapkan secara regional 

sebesar Rp. 12.000.000,- yang diberikan dengan ketentuan :  

1) Untuk setiap wajib pajak hanya diberikan satu NJOPTKP terhadap satu objek 

yang dimiliki atau disewa/atau dipakai.  

2) Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan  
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3) Jika wajib pajak memiliki beberapa objek pajak yang diberikan NJOPTKP hanya 

salaah satu objek yang memiliki nialai jual objek pajak terttinggi.  

k) Rumus Perhitungan PBB  

PBB Terhutang = Tarif x NJKP 

                          = 0,5% x 20% atau 40% x NJOP, 

 sehingga dari rumus asal ini dapat  dijabarkan menjadi :  

                          = 0,5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP) 

                          = 0,5% x 20% x  NJOP 

                          = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) 

                          = 0,5% x 40% x  NJOP 

Catatan  : 

                        NJOP=  NJOP Bumi + NJOP Bangunan 

                        NJOPTKP = ditetapkan secara regional paling tinggi Rp. 

12.000.000,   
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B. Aplikasi   

Berikut ini adalah pengertian dan definisi aplikasi:  

1) HENDRAYUDI  

Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan tertentu (khusus)  

2) ALI ZAKI & SMITDEV COMMUNITY  

a. Aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data 

meupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau 

pengolahan data.  

b. Aplikasi adalah bagian PC yang berinteraksi langsung dengan user. 

Aplikasi berjalan di atas sistem operasi, sehingga agar aplikasi bisa 

diaktifkan, kita perlu melakukan instalasi sistem operasi terlebih 

dahulu.  

3) HENGKY W. PRAMANA  

Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani 

kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game, 

pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan 

manusia.  

4) HARIP SANTOSO  

Aplikasi adalah suatu kelompok file (form, class, report) yang bertujuan untuk 

melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi payroll, 

aplikasi fixed asse 
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5) IBISA  

Aplikasi adalah alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses 

pekerjaan dan bukan merupakan beban bagi para penggunanya  

6) YUHEFIZAR  

Aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu  

7) RACHMAD HAKIM  

Aplikasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, 

seperti mengolah dokumen, mengatur Windows &, permainan (game), dan 

sebagainya  

8) R. EKO. I & DJOKOPRAN  

Aplikasi merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur 

teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan 

yang sesuai dengan jenjang dan kebutuhan (relevan)  

9) PUNTODEWO, A & DEWI, S  

Aplikasi adalah direktori yang berisi file-file data yang disediakan untuk 

digunakan dalam proses aplikasi  (Indah, 2012). 

 

C. Aplikasi Mobile  

Aplikasi mobile terdiri dari berbagai macam kategori, mulai dari aplikasi untuk 

kesehatan, fotografi, video, produktifitas, bisnis, hiburan musik, permainan dan lain 

sebagainya. Ribuan aplikasi mobile pun telah banyak mengisi kategori kategori tersebut 
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di masing-masing toko aplikasi. Kadang bagi para pengembang aplikasi memilih 

kategori yang akan dibuat menjadi sesuatu yang cukup penting sekaligus sulit. Mulai 

dari menganalisa tren kebutuhan pasar, analisa kompetitor, dan lain sebagainya. Baru-

baru ini Flurry mengeluarkan data yang cukup menarik mengenai kategori aplikasi 

mobile apa yang sedang naik daun di 6 bulan terakhir ini (Utama, 2012). 

1. Java  ME,  secara  umum platform ini  menghasilkan  aplikasi  yan    portable 

meskipun  kadang-kadang  perangka hardware spesifik  membuatnya  tidak 

portable.  

2. Symbian platform , didesain khusus untuk per angkat mobile, platform 

Symbian bersifat real-time, multi-tasking , dikhususkan agar berjalan  baik 

pada resource sistem  yang  terbatas,  memaksimalkan  unjuk  kerja  dan  

menghemat  daya baterai  dan  meminimalkan  penggunaan memory.  

Symbian  Foundatio mempertahankan  kode  untuk open  source  software  

platform berdasarkan Symbian  OS  dan software asset kontribusi  Nokia,  

NTT,  DOCOMO  dan  Sony Ericsson,  termasuk  antarmuka  S60  dan  

MOAP(S).  Platfrom  ini  sepenuhnya open source (sumber  terbuka). Lebih 

dari 3  juta unit berdasarkan Symbian OS telah terjual dan Symbian 

memegang pasar lebih dari 50%.  

3. Android,  adalah  platform  berdasarkan  Linux  dari  Open  Handset  Alliance, 

terdiri  dari  34  anggota  termasuk  Google,  HTC,  Motorola,  Qualcomm  

dan  T- Mobile.  Mendukung  34  perangkat  lunak  besar,  perangkat  keras,  

dan perusahaan  telekomunikasi.  Kernel  Linux  digunakan  sebagai 
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Hardware Abstraction  Layer (HAL).  Pemrograman  aplikasinya  

menggunakan  bahasa Java.  

4.  NET  Compact  Framework,  digunak an  terutama  untuk  aplikasi  pada 

Pocket PC/Windows  Mobile,  meskipun  sekarang  bisa  digunakan  pada  

peran Android.  

5. BREW,  digunakan  untuk  aplikasi  pada  perangkat  CDMA  (tapi  juga 

mendukung  model  GPRS/GSM).  Didistribusikan  melalui  Brew  Content 

Platform.  

6. Windows Mobile.  

7. Palm OS.  

8. Flash Lite, digunakan untuk perangkat yang mendukung Flash Lite player.  

9. Microbrowser.  

Aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan  

sesuatu pada sistem komputer Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang 

mudah dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon mobile berarti bahwa 

terminal telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat 

lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. sistem Aplikasi mobile 

merupakan aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan 

mudah dari satu tempat ketempat lain lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya 

komunikasi (Agus, 2012).  
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Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel seperti pager, seperti 

telepon seluler dan PDA. karakteristik perangkat mobile :  

1) Ukuran yang kecil Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen 

menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas 

mereka.  

2) Memory yang terbatas Perangkat mobile juga memiliki memory yang kecil, 

yaitu primary (RAM) dan secondary(disk).  

3) Daya proses yang terbatas Sistem mobile tidaklah setangguh rekan mereka 

yaitu desktop .  

4) Mengkonsumsi daya yang rendah Perangkat mobile menghabiskan sedikit 

daya dibandingkan dengan mesin desktop.  

5) Kuat dan dapat diandalkan Karena perangkat mobile selalu dibawa kemana 

saja, mereka harus cukup kuat untuk menghadapi benturan-benturan, 

gerakan, dan sesekali tetesan-tetesan air.  

6) Konektivitas yang terbatas Perangkat mobile memiliki bandwith rendah, 

beberapa dari mereka bahkan tidak tersambung.  

7) Masa hidup yang pendek Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam 

hitungan detik kebanyakan dari mereka selalu menyala. 

 

D. Pengenalan java 

Java merupakan bahasa yang powerfull yang bisa digunakan dalam hampir 

semua bentuk pengembangan softwere. Anda dapat menggunakan java untuk membuat 
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game, aplikasi dekstop, aplikasi web aplikasi enterprize, aplikasi jaringan, dan lain-lain. 

Yang menarik adalah bahwa java bisa digunakan untuk membuat program yang dapat 

dijalankan diatas HP,PDA, dan peralatan lain yang dilengkapi dengan Java Virtual 

Machine (JVM)  (Fikri,  2005).  

Platform Java terdiri dari sekumpulan library, compiler, debugger dan alat lain 

yang dipaket dalam Java Development Kit (JDK). Java 2 adalah generasi yang sekarang 

sedang berkembang dari platform Java. Agar sebuah program Java dapat dijalankan, 

maka file dengan ekstensi .java harus dikompilasi menjadi file bytecode. Untuk 

menjalankan file byte-code tersebut dibutuhkan JRE (Java Runtime Environment) yang 

memungkinkan pemakai untuk menjalankan program Java, hanya menjalankan tidak 

membuat kode baru lagi. JRE terdiri dari JVM dan library Java yang digunakan. Platform 

Java memiliki tiga buah edisi yang berbeda : 

 

1. J2EE (Java 2 Enterprise Edition) 

J2EE adalah kelompok dari beberapa API (Application Programming 

Interface) dari Java dan teknologi selain Java. J2EE dirancang untuk membuat 

aplikasi yang rumit. J2EE sering dianggap sebagai  middle-ware atau teknologi 

yang berjalan di server, namun sebenarnya J2EE tidak hanya terbatas untuk itu. 

Faktanya J2EE  juga mencakup teknologi yang dapat digunakan di semua 

lapisan dari sebuah sistem informasi. 
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Implementasi  J2EE menyediakan kelas dasar dan API dari Java yang 

mendukung pengembangan dan rutin standard untuk aplikasi client maupun 

server, termasuk aplikasi yang berjalan di web browser. 

2. J2SE (Java 2 Second Edition) 

J2SE adalah inti dasar dari bahasa pemrograman Java. JDK (Java 

Development Kit) adalah salah satu tool dari J2SE untuk mengkompilasi dan 

menjalankan program Java. Tool J2SE yang salah satunya adalah JDK 1.5 dapat 

diunduh pada http://java.sun.com/j2se/, dimana JDK merupakan tool open 

source dari Sun. 

3. J2ME (Java 2 Micro Edition) 

J2ME adalah lingkungan pengembangan yang dirancang untuk meletakan 

perangkat lunak Java pada barang elektronik beserta perangkat pendukungnya. 

Pada J2ME, jika perangkat lunak berfungsi baik pada sebuah perangkat, maka 

belum tentu juga berfungsi baik pada perangkat yang lainnya. 

E. Bahasa Pemrgraman Java J2ME 

1. Mengenal Pemrograman Java J2ME  

Java menurut definisi dari SUN MICROSYSTEM adalah nama untuk sekumpulan 

teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer 

standalone ataupun pada lingkungan jaringan.  
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CLDC ( Connected Limited Device Configuratio ) adalah perangkat dasar dari 

J2ME, spesifikais dasar yang berupa library, dan API (Application Programing 

Interface) yang diimplementasikan pada J2ME, seperti yang digunakan pada 

handphone. Perangkat tersebut dibatasi oleh keterbatasan memori, sumber daya, 

dan kemampuan untuk memproses. Spesifikasi CLDC pada J2ME adalah spesifikasi 

minimal dari package, kelas, dan sebagian fungsi JVM ( Java Virtual Machine ) yang 

dikurangi agar dapat diimplementasikan dengan keterbatasan sumber daya pada 

perangat – perangkat tersebut, JVM yang digunakan disebut KVM ( Kilobyte Virtual 

Machine ). 

Java2 Micro Edition / J2ME adalah lingkungan pengembangan yang didisain 

untuk meletakkan perangkat lunak Java pada barang elektronik beserta perangkat 

pendukungnya. J2ME membawa Java ke dunia informasi, komunikasi, dan perangkat 

komputasi selain perangkat komputer desktop yang biasanya lebih kecil dibanding 

perangkat komputer desktop, seperti pada PDA, handphone, maupun pager 

(Shalahudin dan Rossa, 2006). 

Shalahudin dan Rossa (2006) menyatakan bahwa MIDP adalah spesifikasi untuk 

sebuah profile J2ME. MIDP memiliki lapisan di atas CLDC, API tambahan untuk daur 

hidup aplikasi, antarmuka, jaringan, dan penyimpanan persisten ( Gambar 1 ). Pada 

saat ini terdapat MIDP 1.0 dan MIDP 2.0 dengan fitur – fitur API untuk multimedia. 
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Gambar  1. Arsitektur J2ME dengan spesifikasi MIDP 

 

2. MIDlet 

Shalahudin dan Rossa (2006) menyatakan bahwa MIDlet adalah aplikasi yang 

ditulis untuk MIDP, yang berupa sebuah kelas abstrak yang merupakan sub-kelas dari 

bentuk dasar aplikasi, sehingga antarmuka antara aplikasi J2ME dan aplikasi 

manajemen pada perangkat dapat terbentuk. Ketika MIDlet dijalankan maka akan 

diinisialisasi dengan kondisi pause dan dijalankan pause()App, kondisi berikutnya 

adalah fungsi MIDlet dijalankan, yaitu pada start()App.  Metode yang ada tersebut 

diimplementasikan sebagai protected, hal ini dimaksudkan agar MIDlet lain tidak 

dapat mengalami metode tersebut. Pada saat pemakai keluar dari MIDlet, maka 

metode yang dijalankan yaitu destroyApp(), agar MIDlet tidak berjalan lagi. Metode 

notifyDestroyed() akan dipanggil dan memberitahukan platform untuk menterminasi 

MIDP 
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MIDlet dan membersihkan semua sumber daya yang mengacu pada MIDlet 

(Shalahudin dan Rossa, 2006). 

Penjelasan diatas dapat lebih dimengerti dengan melihat daur hidup MIDlet 

pada Gambar 2. 

 

Gambar 2.  Daur Hidup MIDlet 

 

F. J2ME Wireless Toolkit ( WTK ) 

J2ME adalah aplikasi yang menyediakan lingkungan emulator, dokumentasi, 

beserta contoh – contoh aplikasi Java untuk perangkat kecil. J2ME WTK berbasiskan 

pada CLDC dan MIDP, yaitu dengan meniru kerja program pada handphone yang 

mendukung MIDP atau yang disebut dengan emulator (Shalahudin dan Rossa,  2006). 

Rancang Bangun Aplikasi..., Erpa Yoga Agustiar, Fak. Teknik UMP 2012




