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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini. Teori-teori tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

 

2.1 Definisi Aplikasi Mobile 

Definisi program aplikasi menurut [BNT07] yaitu: 

“a language-based, machine-readable representation of what a software 

process is supposed to do or how a software process is supposed to accomplish its 

task”. 

“sebuah bahasa pemrograman yang mempresentasikan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh perangkat lunak atau bagaimana suatu proses 

perangkat lunak seharusnya menyelesaikan tugasnya”. 

Definisi mobile computing [GD] yaitu: 

1. Mobile computing merupakan paradigma baru dari teknologi yang mampu 

melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. 

2. Merupakan kemajuan teknologi komputer, sering disebut sebagai mobile 

computer (portable computer) yang dapat berkompunikasi dengan jaringan 

tanpa kabel. 

Adapun platform aplikasi mobile seperti BREW (Binary Runtime 

Environment for Wireless), Symbian, Windows Mobile, IOS, Blackberry OS, 

Palm, Meego, Bada, Android, dll.  

 

2.2 Teori Musik 

Menurut [W01] Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan dapat 

berbeda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang. Definisi tentang  

musik juga bermacam-macam: 
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1. Bunyi / kesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indra pendengar. 

2. Suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya. 

3. Segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau sekumpulan 

orang dan disajikan sebagai musik. 

Beberapa orang menganggap musik tidak berwujud sama sekali. Musik 

menurut Aristoteles mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, 

mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme. 

 

2.2.1  Tanda Ketukan (Time Signature) 

Pada referensi yang terdapat pada [IA] menjelaskan bahwa musik ditulis 

bukan di atas kanvas seperti lukisan yang terlihat, tetapi musik dilukis di atas 

ruang dan waktu, sehingga panjang pendeknya sebuah nada bukan ditentukan 

dengan ukuran centimeter atau kilometer, melainkan dengan berapa ketukan not 

itu berbunyi. Berikut ini adalah gambar dari time signature atau tanda ketukan: 

 
Gambar 2.1 Tanda Ketukan (Time Signature) 

 

Time signature yang paling familiar biasanya adalah 4/4 dengan hitungan 

ketukan: 1-2-3-4, 1-2-3-4, dst. Intinya dalam satu putaran terdapat 4 ketuk. 

Sedangkan untuk 3/4 hitunganya: 1-2-3, 1-2-3, dst. 

Maksud dari 4/4, 3/4, 6/8 simbol tersebut merupakan rumus, yaitu 4/4 

artinya adalah dalam satu birama (putaran ketukan) terdapat 4 not 1/4 atau ada 4 

ketukan not yang harganya satu ketuk: la-la-la-la, la-la-la-la, dst.  
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2.2.2  Garis Birama (Bar)  

 Pada refrensi [IA] tertulis juga garis birama atau dalam bahasa inggris 

adalah barline adalah garis yang menutup satu putaran ketukan. Misalnya birama 

adalah “|”. Contoh pengaplikasianya, hitung ketukan ini: | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 

| 1,2,3,4 | garis birama itu yang memisahkan setiap putaran beat 1-4. Garis birama 

pada naskah musikal bisa dilihat pada gambar dibawah ini:   

 

 
Gambar 2.2 Garis Birama 

 

2.3  Metronome 

Metronome berguna agar sebuah lagu sesuai pada temponya. Petunjuk 

tempo pada naskah musikal tertulis di kiri atas halaman. Berikut ini merupakan 

gambar dari sebuah metronome analog: 

 

 
 

Gambar 2.3 Metronome Analog 
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Secara umum tempo musik dapat diklasifikasikan menjadi 6 gradasi yaitu: 

Tabel 2.1 Klasifikasi Tempo 

KATEGORI SUB KATEGORI KETERANGAN 

Sangat Lambat Largo Luas 

  Grave Serius 

Lambat Lento - 

  Adagio Gemulai, ringan (tidak tergesa-gesa), santai (slowly) 

Sedang Andante Berjalan - (dalam tempo orang berjalan 

  Andantino Sedikit / seperti andante (lebih cepat dari andante)  

  Moderato - 

Agak Cepat Allegreto Agak hidup (tidak secepat allegro) 

Cepat Allegro Gembira, ceria, hidup 

Sangat Cepat Allegro Molto Sangat hidup 

  Vivace Enerjik, bersemangat, hidup 

  Presto Sangat cepat 

  Prestissimo Secepat mungkin 

 

2.4  Tuner 

Sebuah tuner berfungsi untuk menyetem sebuah instrumen musik agar 

tidak terdengar sumbang. Tuner bekerja dengan cara menangkap frekuensi nada 

yang dihasilkan oleh bunyi-bunyian tertentu. Berikut ini merupakan gambar 

perangkat Boss Chromatic tuner TU-2: 

 
Gambar 2.4 Boss Chromatic Tuner TU-2 
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2.4.1  Nada  

Menurut [W02] nada terdiri dari tujuh huruf pertama dari abjad latin (A, B, 

C, D, E, F, G) nada kedelapan diberi atau oktaf diberi nama sama dengan yang 

pertama, namun memiliki frekuensi yang berbeda. Standar frekuensi untuk musik 

barat yaitu 440 Hz. Selain nada-nada tersebut, terdapat pula simbol ( ♯ ) yang 

berarti menurunkan setengah langkah dari nada awal, atau simbol (♭) yang 

berarti menaikkan setengah langkah dari nada awal. 

Berikut ini tabel pembagian nada secara keseluruhan: 

Tabel 2.2 Pembagian Nada Berdasarkan Oktaf 

Sistem Penamaan Oktaf Frekuensi 

nada A (Hz) Traditional Shorthand Numbered MIDI nr 

Subsubcontra C,,, - B,,, C-1 – B-1 0 – 11 13, 75 

Sub-contra C,, - B,, C-0 – B-0 12 – 23 27, 5 

Contra C, - B, C1 – B1 24 – 35 55 

Great C – B C2 – B2 36 – 47 110 

Small c - b  C3 – B3 48 – 59 220 

One-lined c’ – b’ C4 – B4 60 – 71 440 

Two-lined c’’ – b’’ C5 – B5 72 – 83 880 

Three-lined c’’’ – b’’’ C6 – B6 84 – 95 1760 

Four-lined c’’’’ – b’’’’ C7 – B7 96 – 107 3520 

Five-lined c’’’’’ – b’’’’’ C8 – B8 108 – 127 7040 

Six-lined 
c’’’’’’ – 

b’’’’’’ 
C9 – B9 

120 – 127 up 

to G9 
14080 

 

Tidak semua instrumen musik ataupun penyanyi yang bisa menjangkau 

semua wilayah nada-nada tersebut. Misalnya, untuk piano hanya bisa menjangkau 

7 oktaf mulai dari oktaf kontra sampai dengan oktaf bergaris empat. 
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2.4.2  Frekuensi  

Dikutip dari situs web [W03] frekuensi adalah jumlah yang terjadi pada 

suatu sinyal yang berkelanjutan. Biasanya frekuensi ini dihitung dalam jumlah 

putaran komplit per detik terhadap arah yang sedang dituju. Ukuran jumlah 

putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan. Untuk 

memperhitungkan frekuensi, dilakukan dengan cara menetapkan jarak waktu, 

menghitung jumlah kejadian perstiwa, dan membagi hitungan ini dengan panjang 

jarak waktu. Standard unit dari frekuensi adalah hertz yang disingkat Hz. Jika 

suatu sinyal komplit satu putaran dalam satu detik, maka frekuensinya adalah 1 

Hz. 1 Hz adalah peristiwa yang terjadi satu keli per detik. 60 putaran dalam satu 

detik sama dengan 60 Hz. Secara alternatif, seseorang bisa mengukur waktu 

antara dua kejadian peristiwa (periode) lalu memperhitungkan frekuensi. 

 

f = 1 / T, dimana T adalah periode ………………………( 1 ) 
 

Sedangkan tangga nada adalah sekumpulan nada yang diurutkan 

berdasarkan frekuensinya dari yang frekuensinya rendah hingga tinggi. Pada 

subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa standard frekuensi yaitu pada A4 = 

440 Hz. Untuk mengetahui berapa frekuensi nada-nada lainnya dapat 

menggunakan persamaan: 

 

fn = fo * an …………………………………………….….( 2 ) 
fn : adalah frekuensi nada dengan jarak-n yang dicari 
fo : frekuensi yang diketahui (A4 = 440 Hz) 
an : (2) 1/12 = 1,059463094359 

 

2.5 12 Bar Blues  

Menurut situs web [W04] 12 bar blues merupakan pergerakan akor yang 

lahir dari para musisi blues sekitar tahun 1890-1920 atas dasar percampuran 

musik gaya Afrika dan gaya Eropa. Blues adalah musik yang sangat fleksibel dan 

bagus untuk latihan berimprovisasi. Hal ini yang menyebabkan para musisi jazz 
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memakai dasar dari pergerakan akor 12 bar blues sebagai pembelajaran dasar 

musik jazz.   

Komposisi 12 Bar Basic Blues mengikuti perkembangan dan perubahan. 

Terdiri dari banyak variasi, namun yang akan disertakan dalam aplikasi 

berdasarkan urutan: 

 

|  I/C  .  .  . |  IV/F  .  .  . |  I/C  .  .  . |  I7/C7  .  .  .  | 

|  IV/F  .  .  .  |  IV/F  .  .  . |  I/C  .  .  . |  I/C  .  .  . | 

|  V/G  .  .  .  |  IV/F  .  .  . |  I/C  .  .  . |  V/C  .  .  . | 

|  I/C  .  .  .  |      

     

2.6 Improvisasi 

Menurut [AK] improvisasi adalah penciptaan atau pertunjukan sesuatu 

(membawakan puisi, musik, dsb) tanpa persiapan terlebih dahulu. 

Improvisasi dalam bermain musik harus dilatih, karena semakin baik 

dilatih akan menambah baik seseorang dalam memainkan musik secara harmonis. 

 

2.7  Android  

[W05] menulis bahwa Android adalah sebuah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan 

aplikasi. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang 

baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel / smartphone. Kemudian untuk 

mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 

34 perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 

 

2.7.1 Fitur  

Dikutip dari situs web [AD]. Beberapa fitur yang terdapat dalam Android 

yaitu: 
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1. Application Framework, memungkinkan penggunaan dan penggantian 

komponen. 

2. Dalvik Virtual Machine, mengoptimalkan perangkat mobile. 

3. Integrated Browser, berbasis open source WebKit engine. 

4. Optimized Graphics, didukung oleh library grafis 2D dan 3D berbasis 

spesifikasi OpenGL ES 1.0.  

5. SQLite, untuk menyimpanan data terstruktur. 

6. Media Support, untuk audio dan video dengan format (MPEG4, H.264, MP3, 

AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).  

7. GSM Telephony (tergantung handset) 

8. Bluetooth, EDGE, 3G, and WiFi (tergantung handset) 

9. Camera, GPS, Compass, Accelerometer (tergantung handset) 

10. Rich Development Environment, tersedianya dukungan yang penuh untuk 

para pengembang aplikasi termasuk emulator, tools untuk debugging, memori 

dan kinerja profil, dan plugin untuk IDE Eclips.  

 

2.7.2 Arsitektur Android  

Gambar berikut menunjukkan komponen utama dari sistem operasi 

Android dikutip dari situs [AD]. Setiap bagian dijelaskan lebih rinci pada bagian 

bawah.  
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Gambar 2.5 Arsitektur Android 

 

1. Applications  

Applications adalah layer dimana kita berhubungan dengan aplikasi inti 

termasuk email client, program SMS, kalender, peta, browser, kontak, dan 

lain-lain. Semua aplikasi ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java. 

2. Application Framework 

Dengan menyediakan sebuah platform pengembangan terbuka, Android 

menawarkan kemampuan pengembang untuk membangun aplikasi yang 

sangat kaya dan inovatif. Pengembang bebas untuk mengambil keuntungan 

dari perangkat keras informasi, akses lokasi, menjalankan background 

service, mangatur alarm, menambahkan status notofikasi, dan sebagainya. 

Pengembang memiliki akses penuh menuju API framework seperti yang telah 

dilakukan oleh aplikasi inti. Arsitektur aplikasi dirancang supaya kita dengan 

mudah menggunakan komponen yang sudah digunakan (reuse). 

3. Library 

Android mencakup satu set library C/ C++ yang digunakan oleh berbagai 

komponen dari sistem Android. Library tersebut dapat digunakan 
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pengembang melalui framework Android. Beberapa library inti yang dapat 

digunakan yaitu: 

a. System C library – implementasi dari BSD (Berkeley Software 

Distribution) dari sistem standar library C (libc), diset untuk perangkat 

berbasis Linux. 

b. Media library – berbasis OpenCORE PacketVideo, dukungan library untuk 

pemutaran dan perekaman audio dan video populer seperti MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, dan PNG. 

c. Surface manager – mengelola akses ke subsistem layar 2D dan 3D dari 

lapisan beberapa aplikasi. 

d. LibWebCore – mencakup modern web browser dengan engine embedded 

web view. 

e. SGL – mendasari mesin grafis 2D. 

f. 3D libraries – yang mencakup implementasi OpenGL ES 1.0 API’s 

g. FreeType – me-render huruf bitmap dan vector. 

h. SQLite – mesin database relational yang powerful dan ringan, tersedia 

untuk semua aplikasi. 

4. Android Run Time 

Layer yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan dimana dalam 

prosesnya menggunakan implemantasi Linux. Dalvik Virtual Machine 

(DVM) merupakan mesin yang membentuk dasar kerangka aplikasi Android. 

Di dalam Android Run Time dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

a. Core Libraries: Aplikasi Android dibangun dalam bahasa java, sementara 

Dalvik sebagai virtual mesinnya. Bukan virtual machine java (JVM), 

sehingga dibutuhkan library yang berfungsi untuk menterjemahkan bahasa 

java/c yang ditangani oleh Core Libraries. 

b. Dalvik Virtual Machine: Virtual mesin berbasis register yang dioptimalkan 

untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efisien, dimana merupakan 

pengembangan yang mampu membuat Linux kernel untuk melakukan 

threading dan manajemen tingkat rendah. 
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5. Linux Kernel 

Linux kernel adalah layer dimana inti dari operating sistem dari Android itu 

berada. Berisi file-file system yang mengatur system processing, memory, 

resource, drivers, dan sistem-sistem operasi Android lainnya.  Android 

bergantung pada Linux kernel versi 2.6. 

 

2.7.3 Fundamental Aplikasi  

Dikutip pula dari situs web [AD]: aplikasi Android ditulis dalam bahasa 

pemrograman Java. Kode Java dikompilasi bersama dengan data file resource 

yang dibutuhkan oleh aplikasi, dimana prosesnya di-package oleh tools yang 

dinamakan “apt tools” ke dalam paket Android sehingga menghasilkan file 

dengan ekstensi apk. File apk tersebut yang dinamakan aplikasi yang dapat 

diinstall pada perangkat mobile. Ada empat jenis komponen pada aplikasi 

Android, yaitu: 

1. Activity 

Suatu activity akan menyajikan user interface (UI) kepada pengguna, 

sehingga pengguna dapat melakukan interaksi. Sebuah aplikasi Android bisa 

jadi hanya memiliki satu activity tergantung pada tujuan aplikasi.   

2. Service 

Service tidak memiliki Graphical User Interface (GUI), tetapi service 

berjalan secara background.   

3. Content Providers 

Content provider membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik sehingga 

bisa digunakan oleh aplikasi lain. Data disimpan dalam file sistem seperti 

database SQLite. Content provider menyediakan cara untuk mengakses data 

yang dibutuhkan oleh suatu activity. 

4. Broadcast Receiver 

Broadcast receiver berfungsi menerima dan bereaksi untuk menyampaikan 

notifikasi zona waktu berubah, baterai low, gambar telah selesai diambil oleh 

camera, atau pengubahan referensi bahasa yang digunakan.  
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2.7.4  Proses Pengembangan Aplikasi Android 

[AD]: Mengembangkan aplikasi Android difasilitasi oleh sekelompok 

tools yang disediakan oleh SDK, seperti emulator sebuah perangkat mobile virtual 

yang berjalan pada komputer. SDK dapat diakses melalui sebuah plugin Eclips 

yang disebut ADT (Android Development Tools) atau dari baris perintah. 

Pengembangan menggunakan Eclips akan lebih praktis karena langsung 

mengubungkan dengan tools yang dibutuhkan saat mengembangkan aplikasi. 

Gambar berikut ini adalah proses pengembangan aplikasi Android: 

 
Gambar 2.6 Proses Pengembangan Aplikasi Android 

 

1. Setup 

Pada fase ini dilakukan pengaturan lingkungan pengembangan. Pada fase ini 

juga dilakukan pembuatan Android Virtual Devices (AVD) dan 

menghubungkan perangkat keras tempat dimana dapat menginstal Aplikasi 
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yang akan dikembangkan. Untuk keterangan pada bagian Setup, bisa dilihat 

pada subbab 2.9.  

2. Development 

Selama fase ini dilakukan pengaturan dan pengengembangan sebuah proyek 

Android, yang berisi semua kode sumber dan file sumber daya untuk aplikasi 

yang dikembangkan. 

3. Debugging and Testing 

Pada fase ini, dilakukan pembangunan project ke dalam paket .apk. Pada fase 

ini dapat menginstal aplikasi yang dikambangkan untuk berjalan pada 

emulator atau perangkat Android. 

4. Publishing 

Fase ini mengkonfigurasi aplikasi yang telah dibangun untuk dirilis dan 

didistribusikan kepada pengguna melalui Android Market.    

 

2.8  Android API Levels  

[AD]: Ketika mengembangkan aplikasi Android API Level berguna untuk 

memahami pendekatan umum platform untuk manajemen perubahan API, selain 

itu untuk memastikan kompatibilitas aplikasi yang akan dikembangkan dengan 

perangkat yang mungkin akan diinstal. Dibawah ini akan memberikan penjelasan 

tentang API Level dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi aplikasi yang akan 

dikembangkan.  

 API level adalah nilai integer yang secara unik mengidentifikasi revisi 

framework API yang ditawarkan oleh versi dari platform Android. Platform 

Android menyediakan framework API yang dapat digunakan untuk berinteraksi 

dengan sistem Android yang mendasarinya. Framework API terdiri dari: 

1. Satu set inti dari paket dan kelas. 

2. Satu set elemen XML dan atribut untuk menyatakan file manifest. 

3. Satu set elemen XML dan atribut untuk menyatakan dan mengakses sumber 

daya. 

4. Satu set Intens. 
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5. Satu set permission bahwa aplikasi dapat meminta izin termasuk izin ke 

dalam sistem.  

Setiap versi terbaru dari platform Android dapat mencakup update untuk 

aplikasi framework API sebelumnya. Pembaharuan framework API dirancang 

sehingga API baru tetap kompatibel dengan versi sebelumnya, artinya perubahan 

dalam API adalah aditif dan memperkenalkan fungsionalitas baru atau 

penggantian. Sebagai bagian dari API yang ditingkatkan, diganti bagian yang 

lebih usang tapi tidak dihapus, sehingga aplikasi yang ada masih bisa 

menggunakannya. Dalam sejumlah kecil kasus, bagian dari API dapat 

dimodifikasi atau dihapus, meskipun perubahan tersebut biasanya hanya 

diperlukan untuk memastikan ketahanan API dan kemanan sistem. Semua bagian 

dari revisi API lainnya diteruskan tanpa modifikasi. 

Framework API platform Android memberikan identifier bilangan bulat 

yang disebut API Level. Setiap versi platform Android mendukung tepat satu 

level API, meskipun dukungan implisit untuk semua tingkat API sebelumnya. 

Rilis awal platform Android yang disediakan API Level 1 dan rilis berikutnya 

telah bertambah level API. Tabel berikut menetapkan API Level yang didukung 

oleh setiap versi platform Android. 

 

Tabel 2.3 Versi Platform, API Level dan Code Versi Android 

Versi Platform API Level Code Versi 

Android 1.0 1 Base 

Android 1.1 2 Base 1 1 

Android 1.5 3 Cupcake 

Android 1.6 4 Donut 

Android 2.0 5 Eclair 

Android 2.0.1 6 Éclair 0 1 

Android 2.1.x 7 Éclair MR1 

Android 2.2.x 8 Froyo 
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Versi Platform API Level Code Versi 

Android 2.3.2 

Android 2.3.1 

Android 2.3 

9 Gingerbread 

Android 2.3.4 

Android 2.3.3 

10 Gingerbread MR1 

Android 3.0.x 11 Honeycomb 

Android 3.1.x 12 Honeycomb MR1 

Android 3.2 13 Honeycomb MR2 

Android 4.0 14 Ice Cream Sandwich 

 

2.9  XML (Extensible Markup Language)  

Menurut situs web [W06], XML adalah bahasa markup untuk keperluan 

umum yang disarankan oleh W3C (World Wide Web Consortium) untuk membuat 

dokumen markup keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam. 

XML merupakan kelanjutan dari HTML yang merupakan bahasa standar untuk 

Internet. Keunggulan XML: 

1. Pintar. XML dapat menangani berbagai tingkat kompleksitas. 

2. Dapat beradaptasi. Dapat mengadaptasi untuk membuat bahasa sendiri, 

seperti Microsoft membuat MSXML atau Macromedia mengembangkan 

MXML. 

3. Sederhana. 

4. Mudah dipindahkan. XML mempunyai kemudahan perpindahan yang bagus. 

Pada pembangunan aplikasi Guitar Friend for Android ini, sebagian telah 

memanfaatkan teknologi XML. 
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2.10  Struktur Project Android 

Ketika membuat sebuah project Android, secara otomatis akan terbentuk 

file-file sebagai berikut: 

1. AndroidManifest.xml, sebuah file XML yang menjelaskan aplikasi yang 

sedang dibangun serta menjelaskan tentang component, activities, services, 

dll yang disediakan oleh aplikasi. 

2. default.properties, file properti yang digunakan oleh script. 

3. libs/ folder berisi beberapa third-party Java JARs yang Anda butuhkan. 

4. gen/ folder berisi kode yang digenerator oleh project sendiri pada saat kita 

menambahkan resources untuk aplikasi. 

5. src/ folder berisi java source code untuk aplikasi. 

6. res/ folder berisi resources seperti icons, GUI layout, dan sejenisnya dalam 

sebuah package. 

7. asset/ berisi file statis yang berfungsi untuk mengemas aplikasi ketika ingin 

disebarkan (deployment).  

 

2.11  Memulai Pembangunan Android 

Pembangunan aplikasi Android dimulai dengan menginstall Android SDK, 

menambahkan plugin ADT pada Eclips, serta mengupdate plugin ADT. Versi 

terakhir Android SDK dapat didownload pada: 

http://code.google.com/android/download.html. Pada link tersebut tersedia 

versi .zip maupun .exe yang dapat diinstall dengan mudah setelah didownload. 

Android menyediakan sebuah plugin Eclips yang disebut ADT untuk membuat 

pemrograman dan debugging menjadi lebih mudah. ADT menyediakan akses 

mudah terhadap LogCat, Android-Manifest/Resource-Editor, File, Thread, 

danHeap Control. Berikut cara menginstall Eclips Plugin (ADT): 
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Start Eclips, kemudian pilih Help > Software Update > Find and 

Install…. 

Pada dialog yang muncul, pilih Search for new features to install 

kemudian pilih Next. 

Tekan New Remote Site. 

Pada saat muncul kotak pencarian, masukkan remote site (dalam hal ini 

Android plugin) dan masukkan url berikut: 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

Tekan OK. 

Anda sekarang harus melihat situs baru ditambahkan ke daftar pencarian 

(dan telah dicentang). Tekan Finish. 

Pada kotak dialog hasil pencarian berikutnya, pilih centang untuk Android 

Plugin > Developer Tools. Hal ini akan memeriksa kedua fitur: “Android 

Developer Tools”, dan “Android Editor”. Android Editor fitur adalah 

opsional, tetapi dianjurkan. Kemudian tekan Next. 

Baca perjanjian lisensi dan kemudian pilih Accept terms of the license 

agrement, jika sesuai tekan Next. 

Tekan Finish. 

Anda dapat menerima instalasi dengan menekan Install All. 

Restart Eclips. 

Setelah restart, update your Eclips preferences. Untuk menunjuk ke 

direktori SDK: 

Pilih Window > Preference… untuk membuka panel Preference. 

Pilih Android dari panel kiri. 

Untuk lokasi SDK pada panel utama, tekan Browse… dan cari 

direktori SDK. 

Tekan Apply kemudian OK. 
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2.12  Mengupdate Plugin ADT 

Mengupdate plugin ADT mengikuti prosedur standar upgrade plugin 

Eclips umum, yaitu: 

Pilih Help > Software Update > Find and Install…. 

Pilih Search for updates of the currently installed features dan tekan 

Finish. 

Jika ada update untuk ADT tersedia, pilih dan instal. 

 
 

2.13  Penggunaan Library pada Aplikasi Guitar Friend for Android 

Dalam membangun aplikasi Android membutuhkan library yang sudah 

tersedia. Library-library yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi Guitar 

Friend for Android yaitu: 

1. Library untuk fungsi Metronome 

Tabel 2.4 Library untuk Fungsi Metronome 

Fungsi 
Metronome 

Metronome.java 

android.app.Activity 

android.content.Context 

android.content.SharedPreferences 

android.os.Bundle 

android.os.PowerManager 

android.view.View 

android.widget.Button 

android.widget.SeekBar 

android.widget.TextView 
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Fungsi 
Metronome 

TickPlayer.java 

android.content.Context 

android.media.MediaPlayer 

android.os.Handler 

android.os.Message 

android.os.SystemClock 

android.util.Log 
 

 

 

2. Library untuk fungsi Tuner 

Tabel 2.5 Library untuk Fungsi Tuner 

Fungsi Tuner 

Tuner.java 

 

android.app.Activity 

android.content.pm.ActivityInfo 

android.content.res.Configuration 

android.graphics.Rect 

android.os.Bundle 

android.os.Handler 

android.view.View 

android.view.View.OnClickListener 

android.widget.Button 

android.widget.ProgressBar 

android.widget.TextView 
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Fungsi Tuner 

Audible.java 

java.io.File 

java.io.FileOutputStream 

java.io.IOException 

java.io.OutputStreamWriter 

java.nio.ByteBuffer 

java.nio.ByteOrder 

java.nio.DoubleBuffer 

android.os.Environment 

edu.emory.mathcs.jtransforms.fft.DoubleFFT_1D 

TickPlayer.java 

android.media.AudioRecord 

android.media.MediaRecorder 

android.os.Handler 
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3. Library untuk fungsi 12 Bar Blues 

Tabel 2.6 Library untuk Fungsi 12 Bar Blues 

Fungsi 12 Bar 
Blues 

tBarBlues.java 

android.app.Activity 

android.graphics.drawable.AnimationDrawable 

android.graphics.drawable.BitmapDrawable 

android.os.Bundle 

android.view.View 

android.widget.Button 

android.widget.ImageView 

android.media.MediaPlayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


