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Abstrak  

Android adalah salah satu mobile oprating system yang saat banyak digunakan di 

berbagai smartphone, baik yang berspesifikasi rendah maupun mumpuni. Dikarenakan 

android saat ini merupakan salah satu mobile OS paling digemari, maka tidak dipungkiri 

sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi mobile untuk android. Untuk membuat aplikasi 

mobile ini ada beberapa tools yang bisa digunakan dan salah satunya adalah dengan 

menggunakan Xamarin. 
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Pendahuluan 

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara untuk membuat Splash Screen 

pada aplikasi android. Artikel tersebut dapat dibaca disini 

http://junindar.blogspot.co.id/2016/07/membuat-splash-screen-pada-android-app.html . 

Seperti pada aplikasi lainnya, splash screen merupakan screen/form pertama pada 

aplikasi yang muncul sebelum masuk kedalam menu utama atau pun form login pada 

sebuah aplikasi. Dan untuk mempercantik tampilan dari splash screen kita dapat 

menggunakan animasi pada screen tersebut. 

Xamarin adalah salah tools untuk membuat aplikasi mobile dimana bahasa pemograman 

yang digunakan adalah C#. Xamarin merupakan perusahaan perangkat lunak yang berdiri 

pada bulan Mei tahun 2011. Integrated development environment (IDE) pada Xamarin di 

kenal dengan nama Xamarin Studio. Tetapi selain Xamarin Studio kita juga dapat 

menggunakan Visual Studio dan pada artikel ini kita akan menggunakan Visual Studio 

2015. 

 

http://junindar.blogspot.co.id/2016/07/membuat-splash-screen-pada-android-app.html
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Isi 

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari artikel ini, download terlebih dahulu 

project dari artikel sebelumnya disini (http://junindar.blogspot.co.id/2016/07/membuat-

splash-screen-pada-android-app.html ) kita akan melanjutkan dari project ini. Untuk 

latihan ini kita akan menggunakan Visual Studio 2015.  

 

Buka Project Latihan Splash 

Untuk pertama kali, buka project yang telah didownload sebelumnya.  Pada latihan 

sebelumnya untuk membuat Splash Screen kita menggunakan xml file untuk 

menampilkan gambar dan mengganti background color pada screen. 

Sedangkan untuk latihan ini, kita masih menggunakan file tersebut, hanya saja kita akan 

menghapus sintaks untuk menampilkan gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubah sintaks diatas menjadi seperti dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
  <item> 
    <color android:color="#0892d0"/> 
  </item> 
  <item> 
    <bitmap 
        android:src="@drawable/splash_logo_arsyifa" 
        android:tileMode="disabled" 
        android:gravity="center"/> 
  </item> 
 <item android:top="450dp" > 
 <bitmap 
        android:src="@drawable/loading" 
        android:tileMode="disabled" 
        "/> </item> 
 
</layer-list> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
  <item> 
    <color android:color="#0892d0"/> 
  </item> 
 </layer-list> 

http://junindar.blogspot.co.id/2016/07/membuat-splash-screen-pada-android-app.html
http://junindar.blogspot.co.id/2016/07/membuat-splash-screen-pada-android-app.html
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Menambahkan Gambar untuk Animasi 

Langkah selanjutnya adalah menambahkan gambar pada folder “drawable”, dengan cara 

klik kanan > Add New Existing Item 

 

 

Pada artikel ini saya menggunakan 20 gambar untuk membuat animasi seperti pada 

gambar diatas. 

Selanjutnya tambahkan folder “Anim” didalam folder “Resources”. Dan tambahkan 

sebuah xml file dengan nama “AnimationLoading.xml”. Dan tambahkan sintaks berikut 

pada file yang baru ditambahkan diatas. 
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Pada file ini terdapat animation-list beserta item-itemnya. Dan masing-masing item 

terdapat referensi dari folder “drawable” berserta masing-masing gambar dan durasi 

dalam millisecond untuk menampilkan gambar pada screen. 

 

Menambahkan Splash Layout pada Project 

Jika pada artikel sebelumnya, kita tidak menggunakan layout (.axml) untuk menampilkan 

splash screen. Sedangkan pada latihan ini, kita akan menambah sebuah Anroid layout 

didalam layout folder dengan nama “SplashLayout.axml”. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>     

<animation-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:oneshot="false">     

  <item android:drawable="@drawable/cube_01" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_02" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_03" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_04" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_05" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_06" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_07" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_08" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_09" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_10" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_11" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_12" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_13" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_14" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_15" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_16" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_17" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_18" android:duration="112"/>   

  <item android:drawable="@drawable/cube_19" android:duration="112"/>     

  <item android:drawable="@drawable/cube_20" android:duration="112"/>     

</animation-list>   
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Lalu ganti sintaks pada layout yang baru dibuat seperti sintaks dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:minWidth="25px" 
    android:minHeight="25px" 
    android:gravity="center"> 
    <ImageView 
        android:src="@drawable/splash_logo_arsyifa" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/imageView1" 
        android:layout_gravity="center" /> 
    <ImageView 
        android:id="@+id/animated_loading" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_gravity="center" 
        android:src="@anim/AnimationLoading" /> 
</LinearLayout> 
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Langkah selanjutnya adalah mengganti sintaks pada “SplashActivity.cs”. Buka file 

tersebut dan delete sintaks pada    protected override void OnResume(). Kemudian 

tambahkan sebuah procedure dengan nama “LoadActivity”, ketikkan seperti sintaks 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Sintaks diatas berfungsi untuk membuat aplikasi pause selama 5 detik, dan dilanjutkan 

dengan menjalankan Activity baru yaitu “MainActivity”. 

Dan tambahkan sintaks dibawah pada OnCreate. Pada sintaks ini kita melakukan set 

Content View SplashActivity ke SplashLayout.axml. Dan dilanjutkan dengan memanggil 

method/procedure “LoadActivity”. 

 

 

 

Masuk pada sintaks terakhir,dimana kita akan membuat animasi dimulai ketika splash 

screen ditampilkan. Seperti pada sintaks dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  private void LoadActivity() 

  { 

            System.Threading.Thread.Sleep(5000);   

            RunOnUiThread(() => StartActivity(typeof(MainActivity))); 

   } 

SetContentView(Resource.Layout.SplashLayout); 

System.Threading.ThreadPool.QueueUserWorkItem(o => LoadActivity()); 

public override void OnWindowFocusChanged(bool hasFocus) 

{ 

ImageView imageView =   

FindViewById<ImageView>(Resource.Id.animated_loading); 

 

Android.Graphics.Drawables.AnimationDrawable animation = 

(Android.Graphics.Drawables.AnimationDrawable)imageView.Drawable; 

 

            animation.Start(); 

 } 
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Dan jalankan program maka kita akan mendapatkan hasil seperti dibawah. 
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Penutup 

Pada artikel ini telah dijelaskan bagaimana menggunakan Xamarin untuk membuat 

Animasi pada Splash Screen untuk Android App.  Sedangkan untuk memudahkan dalam 

memahami isi artikel, maka penulis juga menyertakan dengan full source code project 

latihan ini, dan dapat di download disini. 

http://junindar.blogspot.co.id/2016/11/membuat-animasi-pada-splash-screen.html   

http://junindar.blogspot.co.id/2016/11/membuat-animasi-pada-splash-screen.html
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