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BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan

topik yang dibahas. Dasar-dasar teori yang diuraikan merupakan dasar teori tentang

Android dan yang berkaitan dengan aplikasi serta perangkat bergerak yang memiliki

sistem operasi Android. Dasar-dasar teori ini juga diperlukan dari berbagai referensi

yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

2.1 Pengertian Android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. [2]

2.1.1 Pengertian Smartphone (Telepone Pintar)

Smartphone adalah sebuah telepon yang kegunaan dasarnya sama dengan

telepon biasa yang dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan

kabel, namun memiliki kemampuan tingkat tinggi dengan fungsi yang menyerupai

komputer. [8]

2.1.2 Pengertian GPS (Global Positioning System) [7]

Global Positioning System (GPS) atau dalam bahasa Indonesia diartikan

Sistem Kedudukan Sejagat adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang

dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat yang didesain untuk memberikan posisi

dan kecepatan tiga-dimensi serta informasi mengenai waktu, secara berlanjut di

seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca, bagi banyak orang secara simultan.

2.1.2.1 Kemampuan GPS (Global Positioning System)

Beberapa kemampuan GPS antara lain dapat memberikan informasi tentang

posisi, kecepatan, dan waktu secara cepat, akurat, murah, dimana saja di bumi ini

tanpa tergantung cuaca. Hal yang perlu dicatat bahwa GPS adalah satu-satunya sistem

navigasi ataupun sistem penentuan posisi dalam beberapa abad ini yang memiliki

kemampuan handal seperti itu. Ketelitian dari GPS dapat mencapai beberapa mm
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untuk ketelitian posisinya, beberapa cm/s untuk ketelitian kecepatannya dan beberapa

nanodetik untuk ketelitian waktunya. Ketelitian posisi yang diperoleh akan tergantung

pada beberapa faktor yaitu metode penentuan posisi, geometri satelit, tingkat

ketelitian data, dan metode pengolahan datanya.

2.1.2.2 Produk yang diberikan GPS (Global Positioning System)

Secara umum produk dari GPS adalah posisi, kecepatan, dan waktu. Selain itu

ada beberapa produk lainnya seperti percepatan, azimuth, parameter attitude, TEC

(Total Electron Content), WVC (Water Vapour Content), Polar motion parameters,

serta beberapa produk yang perlu dikombinasikan dengan informasi eksternal dari

sistem lain, produknya antara lain tinggi ortometrik, undulasi geoid, dan defleksi

vertikal.

2.1.3 Java Software Development Kit ( SDK Java)

SDK Java merupakan kebutuhan utama bagi programmer untuk membuat dan

menjalankan java. Komponen JDK antara lain compiler(javac), interpreter(java)

disebut juga java virtual machine atau java runtime environment, applet

viewer(appletviewer), debugger(jdb), java class library(jcl), header dan stub

generator(javah), dan yang paling penting yaitu java documentation(javadoc). [12]

2.1.4 Eclipse Software Development Kit (SDK Eclipse)

SDK Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform (platform-

independent). [9]

2.1.5 Android Software Development Kit (SDK Android)

SDK Android adalah tools API (Application Programming Interface) yang

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android

menggunakan bahasa pemrograman Java. [2]

2.1.6 Android Eclipse Plugin ( ADT )

Definisi Android Eclipse Plugin adalah suatu perangkat tambahan koneksi

Eclipse dengan Android SDK, sehingga bisa lebih memudahkan membuat program

untuk android di Eclipse. [9]
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2.1.7 Android Package (APK)

APK adalah paket aplikasi Android (Android PacKage). APK umumnya

digunakan untuk menyimpan sebuah aplikasi atau program yang akan dijalankan pada

perangkat Android. APK pada dasarnya seperti zip file, karena berisi dari kumpulan

file, dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti menginstal sebuah aplikasi

melalui Market, download dari sebuah situs web, atau membuat sendiri dengan

bahasa Java. [5]

2.1.8 Android Virtual Devices (AVD)

AVD adalah konfigurasi dari emulator sehingga kita dapat menjalankan

perangkat Android sesuai model yang dipilih, misalkan Android 1.5 atau 2.2. Untuk

dapat menjalankan emulator. [5]

2.1.9 Emulator

Emulator adalah Aplikasi yang memungkinkan sebuah software dari sebuah

platform berjalan di atas platflorm lain. Emulator menjalankan kode-kode software

pada virtual machine. Sehingga software tersebut mengira bahwa ia sedang berjalan di

atas platform aslinya. Dalam hal ini emulator android dapat membuat virtual phone di

komputer seperti telepon genggam berbasis sistem operasi android yang sebenarnya.

[4]

2.2 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan secara grafis

untuk menspesifikasikan, menvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan

seluruh rancangan sistem perangkat lunak. Penggunaan model ini bertujuan untuk

mengidentifikasikan bagian-bagian yang termasuk dalam lingkup sistem yang dibahas

dan bagaimana hubungan antara sistem dengan subsistem maupun sistem lain di

luarnya.

Selain itu UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan konsep orientasi

object. UML dibuat oleh Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson di

bawah bendera Rational Software Corp [HAN98].  UML menyediakan notasi-notasi

yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif.  UML tidak hanya
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digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang

yang membutuhkan pemodelan.

Daftar simbol-simbol dalam UML ( Unified Modelling Language )

Tabel 2.1 Daftar simbol-simbol UML

Gambar simbol Nama simbol Keterangan

Usecase Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu

hasil yang terukur bagi suatu aktor

Actor Menspesifikasikan himpuan peran yang

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan

use case.

Package suatu simbol yang memberikan batasan dan

komentar yang dikaitkan pada suatu elemen

atau kumpulan elemen

Class Himpunan dari objek-objek yang berbagi

atribut serta operasi yang sama.

Control Mengkordinasikan aktifitas dalam sistem

Entity Kelas yang berhubungan data dan informasi

yang dibutuhkan oleh sistem

Boundery Kelas yang memodelkan interaksi antar satu

atau lebih aktor dengan sistem

Activity Memperlihatkan bagaimana masing-masing

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama

lain

State Nilai atribut dan nilai link pada suatu waktu

tertentu, yang dimiliki oleh suatu objek.

Pengajar
idguru
nama
Mata Pelajaran
Kteterangan

data simpan()
data edit()
data hapus()
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UML menyediakan 10 macam diagram yang merupakan salah satu alat bantu

yang sangat handal dalam mengembangkan system berorientasi objek. Ada 9 jenis

diagram yang ditangani oleh UML, yakni:

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah suatu kumpulan urutan interaksi di antara user

dengan system untuk mencapai suatu tujuan di mana use case ini menggambarkan

kebutuhan fungsional suatu system tanpa  menampilkan struktur internal system.

Gambar 2.1 Contoh Use Case Diagram

2. Statechart Diagram
Merupakan perluasan dari diagram state yang mendeskripsikan objek berupa

state-state yang dimiliki, kejadian-kejadiaan yang berlangsung beserta transisi yang

terjadi.

cek status kamar

check in tamu

check out tamu

input data

Resepsionis

Tamu Hotel Cetak Kwitansi
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Gambar 2.2 Contoh Statechart Diagram [15]

3. Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah

scenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan message (pesan)

yang diletakkan di antara objek-objek ini di dalam use case.

Gambar 2.3 Contoh Sequence Diagram [15]
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Gambar 2.2 Contoh Statechart Diagram [15]
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4. Collaboration Diagram

Collaboration diagram adalah perluasan dari objek diagram. Objek

diagram menunjukkan objek-objek dan hubungannya dengan yang lain.

Collaboration diagram menunjukkan pesan-pesan objek yang dikirim satu sama

lain.

Gambar 2.4 Contoh Collaboration Diagram [15]

5. Activity Diagram

Activity diagram adalah representasi secara grafis dari proses dari proses dan

control flow dan berfungsi untuk memperlihatkan alur dari satu aktivitas ke aktivitas

yang lain serta menggambarkan perilaku yang kompleks.
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Gambar 2.5 Contoh Activity Diagram [15]

6. Deplyoment Diagram

Deployement adalah penggambaran tugas-tugas kongkrit dari setiap

node/software yang terlibat dalam jaringan system, menampilkan keseluruhan

node dalam jaringan serta hubungan dari node-node tersebut termasuk proses-

proses yang terlibat di dalamnya.
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Gambar 2.6 Contoh Deployment Diagram [15]

7. Component Diagram

Component diagram adalah diagram yang menunjukkan organisasi dan

kebergantungan di antara sekumpulan komponen. Diagram ini memodelkan

pandangan implementasi fisik dari sistem.
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Gambar 2.7 Contoh Component Diagram [15]

2.3 Metode Waterfall

Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level

kebutuhan system lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing/ verification,

dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui

harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan.

Berikut adalah gambar pengembangan sistem perangkat lunak dengan proses

SDLC (System Development Life Cycle) dengan model Waterfall.
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Gambar 2.8 Pemodelan Metode Waterfall [13]

Penjelasan untuk tahap-tahap pemodelan metode waterfall adalah sebagai

berikut:

1. Perancangan Sistem (System Enginering)

Perancangan sistem sangat diperlukan, karena piranti lunak biasanya

merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Pembuatan sebuah

piranti lunak dapat dimulai dengan melihat dan mencari apa yang dibutuhkan

oleh sistem. Dari kebutuhan sistem tersebut akan diterapkan kedalam piranti

lunak yang dibuat.

2. Analisa Kebutuhan Piranti Lunak (Software Requirement Analysis)

Merupakan proses pengumpulan kebutuhan piranti lunak. Untuk

memahami dasar dari program yang akan dibuat, seorang analisis harus

mengetahui ruang lingkup informasi, fungsi-fungsi yang dibutuhkan,

kemampuan kinerja yang ingin dihasilkan dan perancangan antarmuka

pemakai piranti lunak tersebut.

3. Perancangan (Design)

Perancangan piranti lunak merupakan proses bertahap yang

memfokuskan pada empat bagian penting, yaitu: Struktur data, arsitektur

piranti lunak, detil prosedur, dan karakteristik antar muka pemakai.
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4. Pengkodean (Coding)

Pengkodean piranti lunak merupakan proses penulisan bahasa program

agar piranti lunak tersebut dapat dijalankan oleh mesin.

5. Pengujian (Testing)

Proses ini akan menguji kode program yang telah dibuat dengan

memfokuskan pada bagian dalam piranti lunak. Tujuannya untuk memastikan

bahwa semua pernyataan telah diuji dan memastikan juga bahwa input yang

digunakan akan menghasilkan output yang sesuai.

Pada tahap ini pengujian ini dibagi menjadi dua bagian, pengujian

internal dan pengujian eksternal. Pengujian internal bertujuan menggambarkan

bahwa semua statement sudah dilakukan pengujian, sedangkan pengujian

eksternal bertujuan untuk menemukan kesalahan serta memastikan output

yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

6. Pemeliharaan (Maintenance)

Proses ini dilakukan setelah piranti lunak telah digunakan oleh

pemakai atau konsumen. Perubahan akan dilakukan jika terdapat kesalahan,

oleh karena itu piranti lunak harus disesuaikan lagi untuk menampung

perubahan kebutuhan yang diinginkan konsumen. [3]

2.4 Object Oriented Programming (OOP)

Object Oriented Progamming (OOP) atau Pemrograman Berorientasi Objek

adalah konsep pemrograman yang difokuskan pada penciptaan kelas yang merupakan

abstraksi/ blueprint/ prototype dari suatu objek. Kelas ini harus mengandung sifat

(data) dan tingkah laku (method) umum yang dimiliki oleh objek-objek yang kelak

akan dibuat (diinstansiasi). Data dan method merupakan anggota (member) dari suatu

kelas.

Pemrograman prosedural murni yang tidak menerapkan konsep object

oriented (karena ada bahasa pemrograman prosedural yang juga sudah berorientasi

objek, meskipun belum sepenuhnya) banyak menitikberatkan ke arah pembentukan

fungsi-fungsi, sehingga di dalam program akan terdapat banyak sekali fungsi dan

variabel yang menyulitkan pemrogram untuk mengelola dan mengembangkannya.
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Oleh karena itu, dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan tersebut, maka

dibentuklah bahasa yang menerapkan pendekatan object oriented untuk

menyederhanakan fungsi-fungsi dan variabel-variabel ke dalam bentuk objek.

Dalam OOP dibutukan memory lebih besar dibandingkan dengan program

prosedural (tradisional).  Dua objek yang identik akan memerlukan dua area memory

berbeda walaupun dari sisi data dan proses keduanya memiliki jumlah dan jenis yang

sama.  Hal ini disebabkan karena data dan proses pada kedua objek tersebut

dipisahkan oleh komputer.

Secara garis besar yang menjadi ciri dari OOP adalah adanya proses abstraksi

(abstraction), pengkapsulan (encapsulation), penurunan sifat (inheritance), dan

polimorfisme (polymorphism) pada objek-objek yang dibentuk. [1]

2.5 Bahasa Pemrograman

Java adalah sebuah teknologi yang diperkenalkan oleh Sun Microsystems pada

pertengahan tahun 1990. Menurut definisi dari Sun, Java adalah nama untuk

sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada

komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan.

Java2 adalah generasi kedua dari Java platform (generasi awalnya adalah Java

Development Kit). Java berdiri di atas sebuah mesin interpreter yang diberi nama

JVM (Java Virtual Machine). JVM inilah yang akan membaca bytecode dalam file

.class dari suatu program sebagai representasi langsung program yang berisi bahasa

mesin. Oleh Karena itu bahasa Java disebut sebagai bahasa pemrograman yang

portable karena dapat dijalankan berbagai system operasi, asalkan pada system

operasi tersebut terdapat JVM.

Platform Java terdiri dari kumpulan library, JVM, kelas-kelas yang dipaket

dalam sebuah lingkungan rutin Java, dan sebuah compiler, debugger, dan perangkat

lain yang dipaket dalam Java Development Kit (JDK). Java2 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 bytecode tersebut dibutuhkan JRE (Java Runtime Environment)

yang memungkinkan pemakai untuk menjalankan program Java, hanya menjalankan,

tidak untuk membuat kode baru lagi. JRE berisi JVM dan library Java yang

digunakan. [10]
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2.6 Definisi Perangkat yang digunakan

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform (platform-

independent). Eclipse pada saat ini merupakan salah satu IDE favorit dikarenakan

gratis dan open source, yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman

perangkat lunak ini. Selain itu kelebihan dari Eclipse yang membuatnya popular

adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan komponen

yang dinamakan plug-in.

Karakteristik Eclipse Galileo:

1. Components

Eclipse terdiri dari model komponen-komponen (plug-ins) yang dapat

digunakan lebih dari satu aplikasi.

2. Middleware and Infrastructure

Komponen utama dalam eclipse dibuat berdasarkan framework dan

fasilitas, sehingga mempermudah penulisan kode oleh pengguna. Fasilitas

yang diperoleh, seperti: paradigma UI yang fleksibel, aplikasi yang dapat

diekstensi, help support, scalable UI, context-sensitive help, network updates,

error handling, dan lain-lainnya.

3. Native User Experience

Eclipse Standard Widget Toolkit menyediakan toolkit GUI untuk java

yang efisien dan akses yang portable ke fasilitas bawaan (native) UI di OS.

4. Portability

Eclipse memiliki aplikasi yang fleksibel di berbagai OS dan client

environments (syaratnya: hardware itu dapat diinstal Java Runtime

Environment).

5. Intelligent Install and Update

Aplikasi di eclipse memiliki fitur update plugins melalui HTTP, Java

Web Start, Update Site, copy file, atau system manajemen perusahaan yang

canggih.
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6. Disconnected Operation

Tidak membutuhkan koneksi internet, karena aplikasi eclipse berjalan

di local komputer.

7. Development Tooling Support

Eclipse menyediakan class pertama di IDE java yang dapat

diintegrasikan untuk develop, test, dan package aplikasi rich clients.

8. Component Libraries

Komponen di framework tidak akan lengkap tanpa set plugins yang

komprehensif. Sehingga eclipse akan memproduksi plugins yang dibutuhkan

dalam membuat aplikasi secara utuh. [14]

2.7 Location Based Service (LBS)

Location Based Service (LBS) atau layanan berbasis lokasi adalah istilah

umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk

menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan. Dua unsur utama LBS adalah:

1. Location Manager (API Maps)

Menyediakan tools/source untuk LBS, Application Programming

Interface (API) Maps menyediakan fasilitas untuk menampilkan,

memanipulasi maps/peta beserta feature-feature lainnya seperti tampilan

satelit, street (jalan), maupun gabungannya. Paket ini berada pada

com.google.android.maps.

2. Location Providers (API Location)

Menyediakan teknologi pencarian lokasi yang digunakan oleh

device/perangkat. API Location berhubungan dengan data GPS (Global

Positioning System) dan data lokasi real-time. API Location berapa pada paket

android yaitu dalam paket android.location. Dengan Location Manager, kita

dapat menentukan lokasi kita saat ini, Track gerakan/perpindahan, serta

kedekatan dengan lokasi tertentu dengan mendeteksi perpindahan. [2]
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2.8 Arsitektur Andorid

Secara garis besar arsitektur android dapat dijelaskan dan digambarkan

sebagai berikut:

1. Applications dan Widgets

Applications dan Widgets ini adalah layer dimana kita berhubungan

dengan aplikasi saja, dimana biasanya kita download aplikasi kemudian kita

lakukan instalasi dan jalankan aplikasi tersebut. Di layer terdapat aplikasi inti

termasuk klien email, program SMS, kalender, peta, browser, kontak, dan lain-

lain. Semua aplikasi ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java.

2. Applications Frameworks

Android adalah “Open Development Platform” yaitu Android

menawarkan kepada pengembang atau memberi kemampuan kepada

pengembang untuk membangun aplikasi yang bagus dan inovatif.

Pengembang bebas untuk mengakses perangkat keras, akses informasi

resources, menjalankan service background, mengatur alarm, dan

menambahkan status notifications, dan sebagainya.

3. Libraries

Libraries ini adalah layer dimana fitur-fitur Android berada, biasanya

para pembuat aplikasi mengakses libraries untuk menjalankan aplikasinya.

Berjalan di atas kernel, layer ini meliputi berbagai library C/C++ inti seperti

Libc dan SSL, serta libraries lainnya.

4. Android Run Time

Layer yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan dimana dalam

prosesnya menggunakan Implementasi Linux. Dalvik Virtual Machine (DVM)

merupakan mesin yang membentuk dasar kerangka aplikasi Android.

5. Linux Kernel

Linux Kernel adalah layer dimana inti dari operating system dari

Android itu berada. Berisi file-file system yang mengatur system processing,

memory, resource, drivers, dan system-sistem operasi android lainnya. [2]
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Gambar 2.9 Arsitektur Android

2.9 Android Lifecycle

Setiap aktifitas yang ada di dalam aplikasi pasti akan melalui lifecycle.

Misalnya jika menjalankan aplikasi fungsi onCreate akan digunakan untuk membuat

aplikasi tampil di layar Android, jika keluar dari aplikasi fungsi OnDestroy akan

digunakan. [6]



II-18

Gambar 2.10 Android Lifecycle [13]

2.10 Database SQLite [2]

Android juga memiliki fasilitas untuk membuat database yang dikenal dengan

SQLite yaitu salah satu software yang embedded yang sangat popular, kombinasi SQL

interface dan penggunaan memory yang sangat sedikit dengan kecepatan yang sangat

cepat. SQLite di android termasuk dalam Android runtime, sehingga setiap versi dari

android dapat membuat database dengan SQLite.

Dalam system android terdapat beberapa teknik untuk melakukan

penyimpanan data. Teknik yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

1. Shared prefences yaitu menyimpan data beberapa nilai (value) dalam bentuk

groups key yang dikenal dengan prefences.
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2. Files yaitu menyimpan data dalam file, dapat berupa menulis ke file atau

membaca dari file.

3. SQLite Database, yaitu menyimpan data dalam bentuk database.

4. Content Providers, yaitu menyimpan data dalam bentuk content providers

service.


