
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sensor

Sensor memungkinkan pendeteksian, analisa, dan merekam fenomena fisis 

yang  sulit  dicerna  dengan  megubahnya  menjadi  sinyal-sinyal  yang  mudah 

dimengerti.  Sensor  mengubah  atau  mengkonversi  besaran  fisis  seperti 

displacement, velocity, accelerometer, force, pressure, chemical concentration, or  

flow  menjadi  sinyal  listrik.  Nilai  asli  dari  parameter  fisis  dapat  dikalkulasikan 

kembali  dari  karakteristiknya  yang  sesuai  dengan  sinyal  listrik  (amplitude,  

frekuency,  pulse-width,  dll).  Keluaran  elektrik  sangat  mudah  dikelola  karena 

menggunakan metode yang umum dan sering digunakan (dan biasanya ada di 

pasaran)  untuk memfilter  dan mendapatkan sinyal  listrik  secara  real-time  atau 

analisis yang berurutan.

Ukuran  dari  sensor  itu  sendiri  juga  penting,  sensor  dengan  ukuran  kecil 

banyak dicari dengan banyak alasan seperti mudah digunakan, kepadatan sensor 

yang lebih tinggi, dan biaya material yang lebih rendah. Sebuah revolusi dalam 

sensor  microfabricated terjadi  dengan  penerapan  teknologi  fabrikasi 

semiconductor  dalam konstruksi  sensor.  Dengan  penggoresan  dan  penggunaan 

lapisan listrik  yang konduktif  dan non-konduktif  pada silikon yang digunakan, 

sensor  dibuat  dengan  penginderaan  listrik  yang  sudah  menjadi  satu  dengan 

sensor.Produk  yang  menggunakan  teknologi  ini  dikenal  dengan 

microelectromechanical  systems,  atau MEMS. Contoh lain penggunaan MEMS 

adalah aplikasi inkjet printers(Graham, 2000).
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2.2 Sensor Accelerometer

Sensor  accelerometer  mengukur percepatan dari  sensor  dan apapun yang 

berhubungan  langsung  dengan  sensor.  Sensor  accelerometer  memiliki  banyak 

aplikasi atau penggunaan. Penggunaan komersial yang paling umum digunakan 

adalah untuk memicu airbag pada mobil: ketika percepatan melebihi 30 – 50g's, 

diasumsikan  kecelakaan  terjadi  dan  airbags  dikeluarkan.  Sensor  tersebut 

dirancang untuk penggunaan yang ekstrem dan handal, dan dibuat dengan volume 

yang tinggi dan dengan biaya rendah oleh beberapa produsen chip. Sensor airbag 

tidak memerlukan akurasi yang tinggi: dengan  threshold  50g's, akurasinya yang 

masih diterima antara 1g's sampai 2g's.

Sensor accelerometer dengan tingkat akurasi tinggi memiliki banyak macam 

pengaplikasian. Sensor tersebut digabungkan dengan  gyroscope(yang juga dapat 

dibuat  dengan  MEMS)  dalam  panduan  mekanisme  inersial:  perpindahan 

dikalkulasikan  dua  kali  pengintegrasian  sinyal  accelerometer,  dan  gyroscope 

mengindikasikan  arah  dari  perpindahan.  Komponen-komponen  tersebut 

digunakan  untuk  membuat  panduan  pada  roket  dan  pesawat  terbang,  yang 

dilengkapi dengan navigasi berbasiskan GPS(Graham, 2000).

Sensor accelerometer pada telepon genggam terdiri dari tiga buah koordinat. 

Sumbu x adalah posisi horisontal dari telepon genggam, sumbu y adalah posisi 

vertikal dari telepon genggam, dan sumbu z merupakan sumbu yang mengarah 

keluar dari  layar telepon genggam. Dalam sistem ini,  koordinat belakang layar 

memiliki nilai negatif z. Berikut adalah gambar dari posisi sumbu dari telepon 

genggam(Android, 2011).
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Gambar 2.1 Sistem Koordinat Dari Telepon Genggam
(Android, 2011)

2.3 Omni-Directional Robots

Mecanum Wheels

Keajaiban dari pengendalian  omni-directional  adalah roda mecanum. Roda 

ini  telah dikembangkan dan dipatenkan oleh perusahaan dari  swedia Mecanum 

AB dengan Bengt Ilon pada tahun 1973 sehingga roda ini sudah ada cukup lama.

Gambar 2.2 Roda Mecanum dengan putaran 45o

(Braunl, 2006)
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Gambar 2.3 Roda Mecanum dengan putaran 90o

(Braunl, 2006)

Terdapat  beberapa variasi  yang berbeda dari  roda mecanum. Gambar 2.2 

menunjukkan  dua  desain  yang  ada.  Setiap  permukaan  roda  dikelilingi  dengan 

banyak silinder yang dapat berputar bebas. Penting untuk ditekankan bahwa roda 

dikendalikan oleh motor, sedangkan silinder pada permukaan roda tidak. Silinder-

silinder (roller) ini diletakkan di  ball-bearings  dan dapat berputar secara bebas 

sesuai dengan axis masing-masing silinder. Roda pada gambar 2.2 memiliki roller 

+/- 45o dari axis roda dan memiliki jenis roda kiri dan kanan. Untuk roda dengan 

roller 90o dari axis roda (gambar 2.3) tidak memerlukan jenis roda kiri dan kanan.

Sebuah robot dengan basis mecanum dapat dibuat dengan tiga atau empat 

buah  roda  mecanum.  Robot  yang  didesain  dengan  tiga  roda  mecanum 

membutuhkan roda dengan  roller  90o,  sedangkan ketika robot  didesain dengan 

empat roda mecanum memerlukan roda dengan  roller  45o. Robot dengan desain 

empat roda mecanum memerlukan  2 roda kiri (dengan roller +45o dari axis roda) 

dan 2 roda kanan (dengan roller -45o dari axis roda)(Lihat gambar 2.4).
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Gambar 2.4 Robot Omni dengan 3 Roda dan 4 Roda
(Braunl, 2006)

Pengendalian Omni-Directional

Gambar  2.5  kiri  menunjukkan  situasi  dari  robot  dengan  empat  roda 

mecanum yang berdiri  secara sendiri-sendiri.  Dalam situasi  yang sama dengan 

sebelumnya, sebagai contoh keempat roda bergerak maju, memiliki empat vektor 

yang mengarah ke depan dengan ditambahkan empat vektor menuju ke samping, 

dua ke kiri dan dua ke kanan, yang saling meniadakan. Oleh karena itu, robot 

tetap dapat maju dengan mudah meskipun di tengah roda terdapat roller.

Pada  gambar  2.5  kanan,  diasumsikan  roda  1  dan  4  bergerak  mundur, 

sedangkan roda 2 dan 3 brgerak maju. Pada kasus ini, semua pergerakan maju dan 

mundur  saling  meniadakan,  tetapi  semua  komponen vektor  mengarah  ke   kiri 

sehingga robot bergerak ke kiri.

Gambar 2.5 Prinsip Mekanum, Bergerak Maju dan Bergerak Ke Kiri
(Braunl, 2006)



11

Kasus  ketiga  tampak  dari  gambar  2.6.  Tidak  ada  vektor  dekomposisi 

diperlukan dalam kasus ini untuk mengungkapkan keseluruhan gerak robot. Hal 

ini dapat dilihat dengan jelas bahwa gerakan robot akan searah jarum jam dari titik 

pusatnya(Braunl, 2006).

Gambar 2.6 Prinsip mekanum, Berputar Searah Jarum Jam
(Braunl, 2006)

2.4 Robotino

Robotino adalah robot buatan Festo Didactic yang digunakan untuk edukasi 

dan  penelitian  serta  kompetisi  robot.  Robotino  memiliki  fitur  sistem  gerak 

menggunakan  omni-directional drive, bumps sensors, infrared distance sensors,  

dan  usb  webcam.  Robotino  didesain  modular,  sehingga  dapat  dengan  mudah 

ditambahkan  berbagai  akesesoris  pelengkap,  seperti  sensor  laser  scanner, 

gyroscope, dan postioning system Northstar dalam ruangan. (ROS, 2010).
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Gambar 2.7 Robotino
(ROS, 2010)

Robotino dapat  bergerak maju,  mundur dan menyamping ke segala  arah, 

serta  berputar  di  tempat,  dengan  menggunakan  tiga  roda.  Robot  ini  dapat 

diintegrasikan dan digunakan sebagai pilihan teknologi, misalnya untuk teknologi 

penggerak  listrik,  sensor,  teknologi  kontrol,  pengolahan  citra  dan  teknik 

pemrograman (Karras, 2009).

Robotino memiliki spesifikasi hardware sebagai berikut (Weber, dkk. 2010) :

1. 1 buah chasis

2. 3 buah drive unit

4. 2 buah baterai

5. 1 buah command bridge

6. 1 buah kamera

7. 1 buah soket konektor VGA

8. 2 buah USB ports

9. 1 buah ethernet

10. 9 buah sensor infrared
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11. 3 buah incremental encoder

12. 1 buah anti-coallision sensor

13. 1 buah wireless LAN access point

14. 1 buah compact flash card

15. 1 paket I/O interface tambahan

Gambar  2.8  menunjukkan  penempatan  sensor  dari  infrared,  incremental  

decoder, dan anti-coalision (Weber, dkk. 2010).

Gambar 2.8 (1) Incremental Decoder, (2) Anti-coalition, (3) Infrared
(Weber, dkk. 2010)

2.5 WiFi

Wi-Fi  merupakan kependekan dari  Wireless  Fidelity,  memiliki  pengertian 

yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel (Wireless  

Local  Area  Networks -  WLAN)  yang  didasari  pada  spesifikasi  IEEE  802.11. 

Standar  terbaru  dari  spesifikasi  802.16  g,  saat  ini  sedang  dalam penyusunan, 

spesifikasi  terbaru  tersebut  menawarkan  banyak  peningkatan  mulai  dari  luas 

cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya.
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Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk pengunaan perangkat nirkabel dan  Local  

Area Network (LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses 

internet. Hal ini memungkinan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel 

(wireless  card)  atau  personal  digital  assistant (PDA) untuk  terhubung dengan 

internet dengan menggunakan titik akses (atau dikenal dengan hotspot) terdekat 

(Rajagukguk, 2009).

2.6 TCP/IP

Sekitar  tahun 1970-an  Department  of  Defence (DoD) di Amerika Serikat 

memelopori pengembangan protokol jaringan komputer yang sama sekali  tidak 

terikat pada jenis komputer maupun media komunikasi yang digunakan. Protokol 

yang  dikembangkan  diberi  nama  Internet Protocol (pada  network  layer)  dan 

Transmission  Control  Protocol (pada  transport  layer)  atau  disingkat  TCP/IP. 

Berbagai protokol tambahan kemudian dikembangkan untuk mengatasi berbagai 

masalah dalam jaringan TCP/IP.  Jaringan komputer  menggunakan TCP/IP kini 

lebih  dikenal  sebagai  jaringan  internet.  Tampak  bahwa  jaringan  internet 

berkembang  dari  kebutuhan  dan  implementasi  di  medan  sehingga  jaringan 

komputer  ini  terus  disempurnakan.  Saat  ini  TCP/IP merupakan  standard  pada 

sistem  operasi  UNIX  dengan  disertakan  socket  library untuk  programmer  di 

UNIX mengakes langsung ke TCP socket. Semua standard yang digunakan pada 

jaringan TCP/IP dapat  diperoleh  secara  cuma-cuma dari  berbagai  komputer  di 

internet.
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Secara umum lapisan protokol dalam jaringan komputer dapat dibagi atas 

tujuh lapisan. Dari lapisan terbawah hingga tertinggi dikenal  physical layer, link  

layer,  network  layer,  transport  layer,  session  layer,  presentation  layer dan 

application layer. Masing-masing lapisan mempunyai fungsi masing-masing dan 

tidak tergantung antara satu dengan lainnya (Purbo, 2011).

2.7 Socket

Soket merupakan  istilah  umum  di  dunia  elektronika.  Bagi  penggemar 

elektronika, tentu tidak asing dengan istilah ini, karena bentuk fisik untuk sebuah 

soket sangat  mudah  dilihat  dan  dipegang.  Contoh  mudah  adalah  soket  untuk 

power supply  yang ada di  walkman. Kita dapat dengan mudah menghubungkan 

walkman  tersebut  dengan  adaptor  untuk  memperoleh  daya  dari  listrik  sebagai 

pengganti baterai. Jadi soket di sini berfungsi menghubungkan walkman tersebut 

dengan adaptor.  Tidak peduli  apapun merk adaptor  yang digunakan,  pengguna 

tetap dapat menghubungkan adaptor tersebut dengan soket yang sama.

Masih  seputar  walkman,  jika  ingin  mendengar  lagu  yang  diputar  oleh 

walkman  itu,  tentu  pengguna  akan  menggunakan  sebuah  headphone  lalu 

menancapkan kabel headphone ke dalam walkman melalui sebuah lubang; lubang 

ini disebut soket. Jadi soket di sini berfungsi menghubungkan  walkman  dengan 

headphone. Tidak jadi soal merk apapun headphone yang dimiliki, pengguna tetap 

bisa menghubungkannya ke walkman melalui soket.

Kesimpulannya, soket adalah komponen yang bertugas sebagai penghubung 

antara  satu  peralatan  dengan  peralatan  lain.  Soket  ini  bersifat  umum,  bisa 
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digunakan untuk sembarang tipe dan merk peralatan, namun terbatas hanya untuk 

peralatan yang sejenis. Sebagai contoh, pengguna bisa menghubungkan sebuah 

walkman  dengan berbagai merk adaptor melalui sebuah soket, namun tidak bisa 

menggunakan headphone melalui soket tersebut; ada soket lain untuk headphone.

Java  menyediakan  class  socket  yang  merupakan  class  dasar  untuk  bisa 

melakukan konektivitas jaringan antar komputer. Kondisi objek soket baik di sisi 

client maupun server bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.9 Kondisi Objek Socket di Sisi Client dan Server
(Purnama, 2005)

Aliran data yang terjadi antara client dan server bisa saja melalui kabel atau 

melalui gelombang elektromagnet.

Server  adalah  pihak  yang  selalu  menunggu  request  dari  client.  Dengan 

demikian  client  adalah  program yang  memulai  koneksi  dalam suatu  jaringan. 

Implementasi client terdiri dari lima langkah dasar(Purnama, 2005):

1. Menciptakan objek  socket.  Sebuah objek  socket  membutuhkan data berupa 

alamat server yang dituju dan nomor port yang digunakan di dalam komputer 

client.
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2. Menciptakan  outputstream  yang  akan  digunakan  untuk  mengirimkan 

informasi ke dalam socket untuk diteruskan ke server.

3. Menciptakan  inputstream  untuk  membaca  data  yang  dikirim  oleh  server  

sebagai  balasan  atas  layanan  yang  diminta  oleh  client.  Tahap  ini  bersifat 

optional jika program yang dibuat tidak membaca dari server; namun kondisi 

ini  sangat  jarang  terjadi  karena  bagaimanapun  pihak  client  akan  selalu 

berkomunikasi dua arah dengan server.

4. Melakukan  proses  input atau  output.  Proses  output  adalah  kegiatan 

pengiriman data keluar, sedangkan proses  input  adalah kegiatan pembacaan 

data yang dikirim oleh server.

5. Menutup objek socket setelah selesai dengan semua kegiatan.

2.8 Android

Pada  tahun  2005  Google  mengakuisisi  Android  Inc  yang  pada  saat  itu 

dimotori  oleh  Andy Roubin,  Rich  Miner,  Nick  Sears,  dan  Chris  White.  Yang 

kemudian pada tahun itu juga mulai membangun platform Android secara intensif.

Gambar 2.10 Android Time Line
(Mulyadi, 2010)
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Kemudian pada tanggal 12 November 2007 Google bersama Open handset 

Alliance  (OHA)  yaitu  konsorium  perangkat  mobile  terbuka,  merilis  Google 

Android  SDK,  setelah  mengumumkannya  seminggu  sebelumnya.  Dan 

sambutannya  sangat  luar  biasa,  hampir  semua  media  berita  tentang  IT  & 

Programming  memberitakan  tentang  dirilisnya  Android  SDK  (Software 

Development Kit) ini.

Ini  dikarenakan  ide  dari  platform  Android  ini  sangat  menarik  untuk 

developer  dan programmer di  seluruh  penjuru  dunia.  Di  sisi  lain,  produsen 

pembuat  handset ponsel juga secara berlomba-lomba membuat  handset dengan 

platform Android ini.

Gambar 2.11 Logo Android
(Mulyadi, 2010)

Google bersama dengan OHA merilis  paket  software  SDK yang lengkap 

untuk  membangun  aplikasi  pada  perangkat  mobile.  Yaitu:  Sistem  Operasi, 

Middleware  dan Aplikasi  utama untuk perangkat  mobile.  Sebagai  programmer 

dan  developer bisa  melakukan  segalanya,  mulai  dari  pembuatan  aplikasi 

pengiriman sms hanya dengan dua baris kode, hingga mengganti event pada home 

screen  perangkat Android. Selain itu, bahkan dengan mudah bisa membuat dan 

mengustomisasi  sistem operasinya,  atau  mengganti  semua aplikasi  default  dari 

Google.
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Semua aplikasi yang dibuat untuk android akan memiliki akses yang setara 

dalam mengakses  seluruh kemampuan  handset,  tanpa  membedakan apakah itu 

merupakan  aplikasi  inti  atau  aplikasi  pihak  ketiga.  Dalam  kata  lain  dengan 

platform  android  ini,  programmer  atau  developer  secara  penuh  akan  bisa 

mengustomisasi perangkat androidnya.

Android  built  in  pada  kernel  (Open Linux Kernel),  dengan sebuah mesin 

virtual yang telah didesain dan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya 

memori dan  hardware  pada lingkungan perangkat  mobile(Mobile Environment). 

Dalvik  adalah nama dari  Android  Virtual Machine,  yang merupakan interpreter 

(interpreter-only)  virtual  mesin  yang  akan  mengeksekusi  file  kedalam  format 

dalvik  executable  (*.dex).  Sebuah  format  yang  telah  dirancang  untuk  ruang 

penyimpanan  yang  efisien  dan  eksekusi  memori  yang  terpetakan  (memory-

mappable execution).

Dalvik Virtual Machine  (DalvikVM) berbasis register (register-based), dan 

dapat mengeksekusi kelas (class) yang telah terkompilasi pada  compiler  bahasa 

java, kemudian ditransformasikan ke dalam native  format dengan menggunakan 

tool  “dx” yang telah terintegrasi. Berbeda dengan DalvikVM, JavaVM berbasis 

stack  (Stack-Based  Virtual  Machine).  DalvikVM memiliki  keunggulan  dengan 

menggunakan  register based, ini karena pada prosesor perangkat genggam telah 

dioptimasi untuk eksekusi berbasis register (register-based execution).

Android  saat  ini  tidak  hanya  berjalan  pada  handphone,  beberapa  vendor 

menanamkan  Android  pada  tablet,  internet  tablet,  E-book  reader,  Laptop,  dan 

gadget lainnya. Dengan begitu akan sangat berharga sekali mempelajari platform 
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Android ini, dengan arsitekturnya yang terbuka, maka platform Android adalah 

platform  mobile  masa  depan jenis  komponen aplikasi  yang berbeda  (Mulyadi, 

2010).

Android memiliki empat jenis komponen aplikasi yang berbeda. Setiap jenis 

memiliki  tujuan  dan  siklus  hidup  berbeda  yang  menunjukkan  bagaimana 

komponen  dibuat  dan  dihancurkan.  Berikut  adalah  keempat  jenis  komponen 

aplikasi (Android, 2011).

1. Activities

Sebuah activity merepresentasikan sebuah layar dengan suatu user interface. 

Sebagai  contoh  ,  sebuah  aplikasi  email  mempunyai  sebuah  activity  yang 

menampilkan  list  dari  email,  sebuah  activity  lain  untuk  membuat  email,  dan 

activity  lain untuk membaca  email. Meskipun setiap  activity  bekerja sama pada 

sebuah aplikasi email, setiap activity tetap berdiri secara independent atau sendiri-

sendiri. Sebagai contoh lain, aplikasi berbeda dapat menjalankan dari salah satu 

activity  di atas (jika aplikasi  email  mengijinakan hal tersebut). Contohnya yaitu 

aplikasi kamera dapat menjalankan activity untuk membuat email yang berfungsi 

untuk mengirimkan gambar tersebut.

2. Services

Service  merupakan  sebuah  komponen  yang  berjalan  sebagai  background 

process  untuk melakukan kegiatan yang lama atau untuk proses  remote.  Service 

tidak  menampilkan suatu  user  interface(UI) kepada pengguna.  Sebagai  contoh 

yaitu  sebuah  service  memungkinkan  memutar  musik  ketika  pengguna  sedang 

berada di aplikasi yang berbeda, atau mengambil data melalui jaringan tanpa UI.
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3. Content Providers

Content  providers  berfungsi  untuk  mengelola  data  yang  dipakai  secara 

bersama.  Content  providers  memungkinkan  menyimpan  data  di  file  system, 

SQLite  database, website, atau di penyimpanan manapun dimana aplikasi dapat 

mengaksesnya. Melalui  content providers, aplikasi lain dapat menggunakan atau 

mengubah data (jika contetnt providers mengijinkan).

4. Broadcast Receivers

Broadcast  receivers  merupakan  komponen  yang  responnya  bersifat 

membroadcast sesutau. Banyak dari broadcast berasal dari sistem, sebagai contoh 

yaitu suatu broadcast mengumumkan bahwa layar mati,  battery low, atau sebuah 

gambar sudah dicaptured. Aplikasi juga dapat memulai suatu  broadcast, sebagai 

contoh yaitu untuk memberitahu aplikasi lain untuk mengetahui bahwa suatu data 

sudah didownload dan dapat digunakan oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Meskipun 

broadcast receivers  tidak menyediakan  user interface, tetapi biasanya membuat 

notifikasi pada status bar.

Setiap  aplikasi  harus  mempunyai  sebuah  file  AndroidManifest.xml  di 

direktori utama. File ini menyajikan informasi penting dari aplikasi ke sistem di 

android, informsi ini harus ada untuk menjalankan setiap kode dari aplikasi. File 

ini berisi antara lain sebagai berikut(Android, 2011).

1. Memberikan nama untuk paket java dari aplikasi. Nama ini berfungsi sebagai 

pengenal yang unik untuk aplikasi.

2. Mendeskripsikan  komponen  dari  aplikasi,  meliputi  activity,  services, 

broadcast  receivers,  and  content  providers.  Pendeklarasian  ini  membuat 
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sistem  dari  android  mengetahui  komponen  apa  dan  dalam  kondisi  apa 

komponen tersebut dapat dijalankan.

3. Menentukan proses mana yang menjadi komponen dari aplikasi.

4. Mendeklarasikan  ijin  apa  saja  yang  harus  dimiliki  oleh  aplikasi  untuk 

mengakses bagian dari API untuk mengakses aplikasi lain yang diproteksi.

5. Mendeklarasikan  ijin  apakah  aplikasi  lain  berhak  mengakses  komponen 

aplikasi tersebut.

6. Memberikan list class instrumentasi yang menyediakan profil dan informasi 

lain sebagai aplikasi yang sedang berjalan.

7. Mendeklarasikan tingkatan minimal android yang dibutuhkan oleh aplikasi.

8. Memberikan list dari libraries yang harus dihubungkan dengan aplikasi.

Struktur dari AndroidManifest.xml adalah sebagai berikut(Android, 2011).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest>
    <uses-permission />
    <permission />
    <permission-tree />
    <permission-group />
    <instrumentation />
    <uses-sdk />
    <uses-configuration /> 
    <uses-feature /> 
    <supports-screens /> 
    <compatible-screens /> 
    <supports-gl-texture /> 
    <application>
        <activity>
            <intent-filter>
                <action />
                <category />
                <data />
            </intent-filter>
            <meta-data />
        </activity>
        <activity-alias>
            <intent-filter> . . . </intent-filter>
            <meta-data />
        </activity-alias>
        <service>
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            <intent-filter> . . . </intent-filter>
            <meta-data/>
        </service>
        <receiver>
            <intent-filter> . . . </intent-filter>
            <meta-data />
        </receiver>
        <provider>
            <grant-uri-permission />
            <meta-data />
        </provider>
        <uses-library />
    </application>
</manifest>

Salah satu aspek utama dalam membuat dan mendesain UI adalah dengan 

memahami layout. Pada android, layout dari suatu tampilan didefinisikan melalui 

aturan dari  objek  ViewGroup  dan  LayoutParams.  ViewGroup merupakan  View 

yang berisi atau memuat View dan juga mendefinisikan dan menyediakan akses ke 

layout(Ableson, dkk. 2011).

Sebuah activity memuat View dan ViewGroup. View merupakan widget yang 

tampak pada layar. Contoh dari  adalah buttons,  labels, dan textboxes. Satu atau 

lebih  View dapat  digabungkan menjadi  ViewGroup.  Sebuah  View menyediakan 

layout  dimana pemrogram dapat mengatur urutan tampilan. Android mensupport 

beberapa  ViewGroup, yaitu sebagai berikut(Lee, 2011).

1. LinearLayout

2. AbsoluteLayout

3. TableLayout

4. RelativeLayout

5. FrameLayout

6. ScrollView
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Setiap  View dan  ViewGroup mempunyai  beberapa  atribut  yang  sering 

digunakan, beberapa akan dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Atribut yang sering digunakan di View dan  ViewGroup
(Lee, 2011)

Atribut Deskripsi
layout_width Menentukan lebar dari View atau  ViewGroup
layout_height Menentukan tinggi dari View atau  ViewGroup
layout_marginTop Menentukan tambahan tempat di bagian atas View atau 

ViewGroup
layout_marginBottom Menentukan tambahan tempat  di  bagian bawah  View 

atau  ViewGroup
layout_marginLeft Menentukan tambahan tempat di bagian kiri View atau 

ViewGroup
layout_marginRight Menentukan  tambahan  tempat  di  bagian  kanan  View 

atau  ViewGroup
layout_gravity Menentukan posisi dari turunan  View
Layout_weight Menentukan seberapa banyak alokasi tambahan tempat 

pada layout
layout_x Menentukan  koordinat  sumbu  x  dari  View atau 

ViewGroup
layout_y Menentukan  koordinat  sumbu  y  dari  View atau 

ViewGroup

LinearLayout  mengurutkan  View menjadi  single  column  atau  single  row. 

Turunan  dari  View dapat  diurutkan  secara  vertikal  maupun  horisontal. 

AbsoluteLayout mengijinkan pemrogram untuk menentukan secara spesifik lokasi 

dari  turunan  View.  Bagaimanapun juga,  terdapat masalah pada AbsoluteLayout 

ketika  activity  berjalan  pada  layar  dengan  resolusi  tinggi.  Table  layout 

mengelompokkan  View menjadi  baris  dan  kolom.  RelativeLayout  mengijinkan 

pemrogram untuk  menentukan  secara  spesifik  posisi  dari  turunan  View relatif 

antara  satu  dengan  yang  lainnya.  ScrollView  merupakan  tipe  khusus  dari 
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FrameLayout  dimana  mengijinkan  pemrogram  untuk  membuat  scroll  dari 

View(Lee, 2011).

Cara  menggakses  sensor  pada  telepon  genggam  berbasis  android  yaitu 

menggunakan API  android.hardware.  Berikut adalah cuplikan program untuk 

menggunakan sensor accelerometer pada android(Android, 2011).

 public  class  SensorActivity  extends  Activity,  implements 
SensorEventListener {
     private final SensorManager mSensorManager;
     private final Sensor mAccelerometer;
     public SensorActivity() {
         mSensorManager = 
(SensorManager)getSystemService(SENSOR_SERVICE);
         mAccelerometer = 
mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
     }
     protected void onResume() {
         super.onResume();
         mSensorManager.registerListener(this, mAccelerometer, 
SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
     }
     protected void onPause() {
         super.onPause();
         mSensorManager.unregisterListener(this);
     }
     public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
     }
     public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
     }
 }

Berikut adalah cuplikan program untuk mendeteksi adanya perubahan nilai 

pada sensor accelerometer.

 public void onSensorChanged(SensorEvent event)
     {
          // alpha is calculated as t / (t + dT)
          // with t, the low-pass filter's time-constant
          // and dT, the event delivery rate
          final float alpha = 0.8;
          gravity[0] = alpha * gravity[0] + (1 - alpha) * 
event.values[0];
          gravity[1] = alpha * gravity[1] + (1 - alpha) * 
event.values[1];
          gravity[2] = alpha * gravity[2] + (1 - alpha) * 
event.values[2];
          linear_acceleration[0] = event.values[0] - gravity[0];
          linear_acceleration[1] = event.values[1] - gravity[1];
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          linear_acceleration[2] = event.values[2] - gravity[2];
     }

event.values[] merupakan sumbu dari sensor accelerometer (Android, 2011).

2.9 JAVA

Bahasa Java merupakan karya Sun Microsystem Inc. Rilis resmi level beta 

dilakukan  pada  November  1995.  Dua  bulan  berikutnya  Netscape  menjadi 

perusahaan pertama yang memperoleh lisensi bahasa Java dari Sun. Maskot atau 

lambang Java adalah Duke sebagai berikut:

Gambar 2.12 Duke, Maskot Java

Pada  1996  Sun  mengeluarkan  JSDK  (Java  Software  Development  Kit), 

kemudian secara berturut-turut:

1. Versi 1.02 yang mendukung konektivitas basis data dan objek-objek tersebar.

2. Versi 1.1 pada 1997 ditambahkan model kejadian (event model) yang handal, 

internationalization, dan model komponen JavaBeans.

3. Versi 1.2, dirilis pada 1998 mempunyai banyak peningkatan diantaranya user 

interface toolkit “Swing” yang memungkinkan pemrogram membuat aplikasi 

berbasis GUI yang sepenuhnya portable. Sejak ini, disebut dengan Java 2.

4. Versi 1.3 dirilis pada 2000, dengan banyak peningkatan

5. Versi 1.4 ditambahkan fasilitas asersi untuk dukungan design-by-contract.
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6. Versi 1.5 ditambahkan fitur-fitur baru di level bahasa di antaranya  generics 

(parameterized types), enumeration, dan metadata. Versi ini disebut JDK 5.

7. Versi  1.5  ditambahkan  lightweight  database  system  yaitu  Derby.  Derby 

merupakan  hasil  pengembangan  dari  proyek  basis  data  Apache.  Derby 

mulanya merupakan CloudScape dari IBM.

C dan C++ dipilih sebagai model bahasa Java. Sebagaian besar kata kunci 

dan sintaks Java berasal dari C++ namun dapat mempunyai semantiks berbeda. 

Meskipun pemrogram bahasa C++ akan cepat belajar susunan bahasa Java namun 

harus waspada karena mungkin Java mengambil arah (semantiks) berbeda.

Beberapa  fasilitas  rumit  C++  ditiadakan  seperti  pointer dan  manajemen 

memori yang dapat didefinisikan pemrogram. Elemen-elemen ini sungguh rumit 

bahkan  untuk  pemrogram  mahir  sekalipun.  Pencarian  kesalahan  karena 

penggunaan pointer merupakan masalah sulit. Java dimaksud sebagai bahasa yang 

mudah  dipelajari  dan  digunakan,  perancangnya  memutuskan  meniadakan 

manipulasi  pointer.  Karena  itulah  Java  disebut  C++-,  C++  dikurangi  fasilitas-

fasilitas rumit(Hariyanto, 2010).

Berikut adalah contoh bahasa Java sederhana(Hariyanto, 2010).

public class HelloWorldToy {

public static void main (String args[]) {

System.out.println(“Hello, World!”);

}

}

Dalam System.out.println(“Hello, World!”) kita memanggil metode 
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println()  dan  melewatkan  parameter  string  “Hello,  World!”.  Metode  ini 

menampilkan parameter string ke konsol(Hariyanto, 2010).

Siklus  program  Java  biasanya  melewati  lima  fase,  yaitu(Hariyanto. 

2010:32):

1. Edit

2. Compile

3. Loading

4. Verify

5. Execute

Gambar 2.13 Lima Fase Program Java
Sumber: Hariyanto, 2010


