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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perkembangan Anak 

  Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang 

mengalamai perkembangan semua aspek / fungsi untuk memasuki masa dewasa 

(Rumini & Sundari, 2004). 

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa masa remaja adalah masa 

peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 

12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan fisik, maupun 

psikologis (Mustofa, 2015). 

2.1.1 Masalah Anak  

Masalah yang dihadapi remaja ditimbulkan oleh pertumbuhan jasmani dan 

perkembangan psikis remaja. Dengan pertumbuhan jasmani yang cepat pada 

remaja terjadilah perubahan-perubahan jasmani yang bertambah tinggi dan 

bertambah berat. Adapun perkembangan psikis meliputi perkembangan sosial, 

akhlak, kecerdasan dan kepribadian. 

  Permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan perilaku social, 

moralitas, keagamaan, dimasa remaja ini disebut sebagai masa social hunger 

(kehausan sosial). Yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan 
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diterima di lingkungan kelompok sebayanya (peer group). Penolakan dari peer 

group dapat menimbulkan frustasi dan anak bisa dengan sesukanya bermain 

sendiri tanpa batas serta aturan. Pada masa remaja awal akan ditandai dengan 

adanya keinginan untuk melepaskan ketergantungan dan dapat menentukan 

pilihannya sendiri, namun disisi lain dia masih membutuhkan orang tua. Selain itu 

akan adanya keinginan untuk mencoba-coba dan menguji kemampuan norma 

yang ada, jika tidak terbimbing mungkin saja akan berkembang menjadi konflik 

nilai dalam dirinya maupun lingkungan.   

2.1.2 Pemantauan Anak 

  Pemantauan merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan dalam 

pengasuhan atau pendidikan remaja. Dalam konteks hubungan yang hangat, 

pemantauan orang tua terhadap kegiatan remaja terasa sebagai kepedulian. 

Pemantauan orang tua dapat mencegah tekanan sebaya yang negative agar tidak 

terlibat dalam kegiatan tersebut. 

  Dengan perkembangan jaman, perekembangan teknologi juga mengalami 

kemajuan. Dengan demikian pemantauan anak remaja akan lebih praktis dan 

mudah diakses, yaitu pemantauan dengan menggunakan Smartphone / Android. 

Aplikasi yang dapat mempermudah pengguna melakukan pencarian suatu lokasi 

tertentu, digunakan untuk memonitoring lokasi anak sehingga orang tua akan 

lebih mudah melacak keberadaan anak dan orang tua akan lebih bisa untuk 

berwaspada.  
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2.2  GPS 

  Sejak tahun 1980, layanan GPS dulunya hanya untuk keperluan militer 

mulai terbuka untuk publik. Uniknya walau satelit-satelit tersebut berharga 

ratusan dollar, namun setiap orang dapat menggunkannya dengan gratis. Satelit-

satekit ini mengorbit pada ketinggian 12.000 mil dari permukaan bumi. Posisi ini 

sangat ideal karena satelit dapat menjangkau area coverage yang lebih luas. 

Satelit-satelit ini akan selalu berada pada posisi yang bias menjangkau semua area 

diatas permukaan bumi sehingga dapat meminimalkan terjadinya blank spot (area 

tidak terjangkau oleh satelit). Setiap satelit mampu mengelilingi bumi dalam 

waktu 12 jam. Sangat cepat, sehinga mereka selalu bisa menjangkau dimanapun 

posisi anda diatas permukaan bumi. (Prahasta, 2002). 

  GPS merupakan sistem navigasi satelit yang pada awalnya didesain untuk 

digunakan Amerika Serikat pada perang Vietnam. Namun saat ini GPS telah 

dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk bisa 

dipergunakan untuk keperluan sipil maupun militer yang terdiri dari 27 satelit 

yang beroperasi pada orbit dan mengirimkan lintang, bujur, serta ketinggian diatas 

permukaan air laut untuk penentuan posisi. GPS dapat digunakan untuk mencari 

posisi secara tepat dan cepat serta digunakan pada segala cuaca pada siang 

maupun pada malam hari. Ada 3 segmen utama pada GPS yaitu space segmen 

yang terdiri dari satelit-satelit GPS, control segmen yang terdiri dari stasiun 

monitor dan control satelit yang tersebar diseluruh permukaan bumi, dan user 

segmen yang teridiri dari pengguna di darat, laut, dan udara (Spek, et al, 2008). 



12 

 

 

2.2.1  Cara Kerja GPS 

  Setiap daerah diatas permukaan bumi ini minimal terjangkau oleh 3-4 

satelit. Pada prakteknya,setiap GPS terbaru bisa menerima sampai dengan 12 

chanel satelit sekaligus. Kondisi langit yang cerah dan bebas dari halangan 

membuat GPS dapat dengan mudah mengkap sinyal yang dikirimkan oleh satelit. 

Semakin banyak satelit yang diterima oleh GPS, maka akurasi yang diberikan 

juga akan semakin tinggi. 

Cara kerja GPS secara logik ada 5 langkah :  

1. Memakai perhitungan “triangulation” dari satelit. 

2. Untuk perhitungan “triangulation”, GPS mengukur jarak menggunakan 

travel time sinyal radio. 

3. Untuk mengukur travel time, GPS memerlukan akurasi yang tinggi. 

4. Untuk perhitungan jarak, kita harus tahu dengan pasti posisi satelit dan 

ketinggian pada orbitnya. 

5. Terakhir harus mengoreksi delay sinyal waktu perjalanan di atmosfer 

sampai diterima receiver. (Nugraha, 2010) 

  Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam didalam orbit yang 

akurat,  dan mengirimkan sinyal informasi ke bumi. GPS receiver mengambil 

informasi itu dan dengan menggunakan perhitungan “triangulation” menghitung 

lokasi user dengan cepat dan tepat. GPS receiver membandingkan waktu sinyal 

dikirim dengan sinyal waktu tersebut diterima.  
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  Dari informasi itu dapat diketahui bahwa jarak satelit. Dengan perhitungan 

jarak GPS receiver dapat melakukan perhitungan dan menentukan posisi user dan 

menampilkan dalam peta elektronik. Sebuah GPS receiver harus mengunci sinyal 

minimal tiga satelit untuk menghitung posisi 2D (latitude dan longitude) dan track 

pergerakan. Jika GPS receiver dapat menerima empat atau lebih satelit, maka 

dapat menghitung posisi 3D (latitude, longitude dan altitude). Jika sudah 

menentukan posisi user, selanjutnya GPS dapat menghitung informasi lain, seperti 

kecepatan, arah yang dituju, jalur, tujuan perjalanan, jarak tujuan, matahari terbit, 

dan terbenam dan masih banyak lagi. Satelit GPS dalam mengirim informasi 

waktu sangat presesi karena satelit tersebut memakai jam atom. Jam atom yang 

ada pada satelit jalan dengan partikel atom yang diisolali, sehingga dapat 

menghasilkan jam yang akurat dibandingkan dengan jam biasa. (Nugraha, 2010) 

  Perhitungan waktu yang akurat sangat menentukan akurasi perhitungan 

untuk menentukan lokasi kita. Selain itu semakin banyak satelit yang dapat 

diterima maka akan semakin presesi data yang diterima karena ketiga satelit 

mengirim pseudro-random code dan waktu yang sama. Ketinggian menimbulkan 

keuntungan dalam mendukung proses kerja GPS, bagi kita karena semakin tinggi 

maka akan semakin bersih atmosfer, sehingga gangguan semakin sedikit, orbit 

yang cocok, dan perhitungan matematika yang cocok. Satelit harus tetap pada 

posisi yang tepat sehingga stasiun di bumi harus terus memonitor pergerakan 

satelit, dengan bantuan radar yang presesi selalu di cek tentang altitude, posision 

dan kecepatannya. (Nugraha, 2010). 
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2.2.2 Manfaat GPS 

  Dengan menggunakan GPS, anda akan dapat menandai semua lokasi pernah 

anda kunjungi. Misalnya, RS. Pandan Arang di Boyolali sekian dan tempat-

tempat lainnya. Anda dapat memperkirakan jarak lokasi yang Anda dengan lokasi 

asal Anda. GPS keluaran akhir memperkirakan jarak Anda ke tujuan, sampai 

estimasi lamanya perjalanan dengan kecepatan aktual yang sedang Anda tempuh.  

  Dengan teknologi GPS dapat digunakan untuk beberapa keperluan sesuai 

tujuannya. GPS dapat digunakan oleh peneliti, olahragawan, petani, tentara, pilot, 

petualang, pendaki, pengantar barang, pelaut, kurir, penebang pohon, pemadam 

kebarakan dan orang dengan berbagai kepentingan untuk meningkatkan 

produktifitas, keamanan, dan kemudahan. 

Dari beberapa pemakaian diatas dikategorikan menjadi : 

1. Lokasi 

Digunakan untuk menentukan dimana lokasi suatu titik dipermukaan bumi 

berada. 

2. Navigasi  

Membantu mencari lokasi suatu titik di bumi. 

3. Tracking 

Membantu untuk memonitoring pergerakan obyek, membantu memetakan 

posisi tertentu, dan perhitungan jarak terdekat. 
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4. Timing 

Dapat dijadikan dasar penentuan jam seluruh dunia, karena memakai jam 

atom yang jauh lebih presesi disbanding dengan jam biasa. 

  Dimanapun posisinya, tidak terkecuali ditengah laut, di hutan, dan di 

gunung, selama GPS dapat menerima sinyal dari satelit secara langsung tanpa 

halangan, maka GPS akan selalu memberikan informasi koordinat posisi Anda. 

2.2.3 Perkembangan GPS 

  Pada umunya menggunakan teknologi Assisted-Global Positoning System 

(A-GPS). A-GPS juga metode yang berbasis waktu. Pada metode ini, akan 

dilakukan pengukuran waktu tiba dari sebuah sinyal yang dikirim dari tiga satelit 

GPS. A-GPS juga menghasilkan akurasi secara vertikal dan estimasi jarak yang 

baik. Akurasinya sampai 10m.   

2.2.4 Contoh Penerapan GPS pada Smartphone Android 

  Penerapan GPS berbasis Android adalah GPS essentials, aplikasi ini tersedia 

pada Android Market atau Play Store dengan berbayar gratis. 

Aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi penangkapan sinyal pada GPS yang 

online untuk : 

a) Temukan lokasi, untuk mengetahui lokasi GPS. 

b) Internet accses, digunakan untuk membaca peta dan mengirim bug reports. 

c) USB storage contents, untuk menulis waypoints dan fasilitas track. 
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d) Read phone alamat identitas, digunakan untuk memberikan penandaan 

gambar pada perangkat. 

e) Pengambilan gambar video, pada perangkat yang meiliki kamera aplikasi ini 

dapat memberikan faislitas pengambilan gambar.  

2.3 Pemetaan (Google Map) 

Goole Map merupakan layangan dari google yang mempermudah 

penggunanya untuk melakukan kemampuan pemetaan untuk aplikasi yang dibuat. 

Sedangkan Google Maps API memungkinkan pengembangan untuk 

mengintegrasikan Google Maps ke dalam situs web. Dengan menggunakan 

Google Maps API memungkinkan untuk menanam ke dalam situs eksternal, 

dimana situs data tertentu dapat dilakukan overlay. 

  Meskipun pada awalnya hanya Java Script API, API Maps sejak diperluas 

untuk menyertakan sebuah API untuk Adobe Flash aplikasi, layanan untuk 

mengambil gambar petat statis. Dan layanan web untuk geocoding, menghasilkan 

petunjuk arah mengemudi, dan mendapatkan profil elevasi. Kelas kunci dalam 

perpustakaan Maps adalah Map View, sebuah subclass dari View Groub dalam 

standar perpustakaan Android. Sebuah Map View menampilkan peta yang 

diperoleh dari layanan Google Maps. (Amri, 2012) 

2.4 Delphi 

Bahasa pemrograman Delphi adalah pemrograman berorientasi objek yang 

merupakan pengembangan dari bahasa Pemrograman Pascal. Pascal adalah 

pemrograman berbasis DOS yang dibuat pada tahun 1971 oleh Niklaus Wirth dari 
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Swiss. Pada tahun 1993, Borland International mengembangkan bahasa 

pemrograman pascal yang bersifat visual disebut Delphi. Pemrograman ini dibuat 

secara modern yang berjalan di Sitem Operasi Windows mulai versinya yang 

pertama yaitu Delphi 1 dan tahun-tahun berikutnya Delphi terus dikembangkan 

mengikuti kebutuhan jaman (Kani, dkk, 2010). 

Integrated Development Environtment (IDE) Delphi merupakan tampilan 

terintegrasi dimana terlihat menu dan tools yang terpisah. 

2.4.1 Perkembangan Delphi 

a) Embarcadero Delphi 2010 

Delphi 2010 (Delphi alias 14, dengan kode nama Weaver, nomer 13 itu 

diabaikan), dirilis pada tanggal 25 Agustus 2009 dan merupakan rilis 

Unicode kedua Delphi. Ini termasuk compiler baru sistem bisa 

menghentikan dukungan untuk Windows 7 2D langsung, layar sentuh dan 

gerakan, sebuah formatter kode sumber, visualizers debugger dan pilihan 

untuk juga meiliki komponen palet gaya lama dalam IDE. Sistem bisa 

menghetikan baru membuat executable lebih besar dari versi sebelumnya.  

2.4.2 Kegunaan Delphi 

  Memiliki IDE (Integrated Development Environtment) atau lingkungan 

pengembangan terintegrasi yang didalamnya terdapat menu-menu yang 

memudahkan untuk membuat sebuah program aplikasi. Proses kompilasi cepat, 

pada saat program dijalankan, secara otomatis akan dibaca sebagai sebuah 

program, tanpa dijalankan terpisah. Mudah digunakan, karena source code Delphi 

merupakan turunan bahasa pemrograman Pascal. Bersifat multi porpose, artinya 
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bahasa pemrograman Delphi dapat digunakan untuk mengembangkan berbbagai 

keperluan pengembangan aplikasi. Dapat mengkompilasi menjadi single 

executable, memudahkan distribusi dan meminimalisir masalah yang terkait 

dengan versionlog.  

2.5 Mysql 

Database MYSQL bersifat open source dan mampu menangani data yang 

sangat besar hingga ukuran Giga Byte, dengan kemampuan daya tampung data ini 

maka MySQL sangat cocok digunakan untuk mengcover data pada perusahaan 

baik yang kecil sampai perusahaan besar (Nugroho, 2004). 

Menurut Arief (2011d:152) “MySQL adalah salah satu jenis database server 

yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang 

menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya”. 

2.6 Model Prototyping 

  Prototyping Model adalah metode proses pembuatan system yang dibuat 

secara terstruktur dan meiliki beberapa tahap-tahap yang harus dilalui pada 

pembuatannya, namun jika tahap final dinyatakan bahwa sistem yang telah dibuat 

belum sempurna atau masih memiliki kekurangan, maka sistem akan di evaluasi 

kembali dan akan melalui proses awal. model prototyping mengarahkan bahwa 

sebelum mengembangkan software yang sesungguhnya, maka dibuat terlebih 

dahulu model atau protoytypenya (Mall, 2009). 

 

 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
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2.7 Android 

  Android adalah sebuat platform untuk perangkat mobile yang berbasis 

kernel Linux versi 2.6 yang dugunakan untuk layanan sistem inti seperti 

keamanan, manajemen memori, manajemen proses, networkstack, dan model 

driver. Kernel juga bertindak sebagai lapisan abstraksi antara hardware dan 

seluruh softwarestack. Pengembangan aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman java, beberapa aplikasi inti Android, antara 

lain e-mail client, SMS, kalender, peta, browser, kontak, dan lain-lain (Android 

Developers, 2011). 

2.7.1 Sistem Operasi 

  Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris: operating system atau OS adalah 

perangkat lunak, system bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen 

perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan 

software aplikasi seperti program-program pengolah data dan browser web.  

Secara umum sistem operasi adalah software lapisan pertama ditaruh pada 

memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software 

lainnya dijalankan setelah Sistem Operasi berjalan, dan Sistem Operasi akan 

melakukan layanan inti umum tersebut seperti akses disk, manajemen memori, 

skeduling task, dan antar-muka user. Sehingga masing-masing software tidak 

perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan 

dilakukan oleh Sistem Operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan 

umum tersebut dinamakan dengan “kernel” suatu Sistem Operasi. (Jamaludien, 

2012).  
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  Sistem operasi-sistem operasi utama yang digunakan komputer sistem 

umum (termasuk PC, komputer personal) terbagi menjadi 3 kelompok besar : 

Keluarga Microsoft Windows – yang antara lain terdiri dari Windows Desktop 

Environtment (versi 1.x hingga versi 3.x), Windows 9x (Windows 95, Windows 98, 

dan Windows ME), dan Windows NT (Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, 

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 

(Seven) yang dirilis pada tahun 2009, dan Windows Orient yang akan dirilis pada 

tahun 2014).      

  Keluarga Unix yang menggunakan antarmuka system operasi POSIX seperti 

SCO UNIX, keluarga BSD (Berkeley Software Distribution), GNU/Linux, 

MacOS/X (berbasis kernel BSD yang dimodifikasi, dan dikenal dengan nama 

Darwin) dan GNU/Hurd.     

2.7.2 Fitur Android, antara lain : 

a) Application framework, memungkinkan penggunaan kembali dan 

penggantian komponen 

b) Dalvik virtual machine, dioptimalkan untuk perangkat mobile dengan 

memori rendah 

c) Integrated graphics, berbasis open source WebKit engine 

d) Optimized graphics, didukung oleh library grafis 2D, grafis 3D berbasis 

spesifikasi OpenGL ES 1.0 

e) MySQL, untuk penyimpanan terstruktur  

f) Media support, untuk format audio, video, dan image yang umum (MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) 
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g) GSM telephone (tergantung hardware) 

h) Bluetooth, EDGE, 3G, and Wifi (tergantung hardware) 

i) Kamera, GPS, Kompas, dan Accelerometer (tergantung hardware) 

j) Rich development environtment, termasuk emulator perangkat, tool untuk 

debugging, memory and performance profiling, dan plugin untuk IDE 

Eclipse 

Smartphone Android berkembang sangat pesat sejak diluncurkan tahun 

2009. Pada kuartal ke-2 tahun 2009 peringkat penjualan smartphone masih 

dikuasai oleh device dengan sistem operasi Symbian dengan market share sebesar 

50,3% disusul Blackberry 20,9% kemudian mengikuti dibelakangnya iPhone 

13,7%, Windows Mobile 9%, Android 2,8% dan sistem operasi lainnya. Pada 

kuartal ke-2 tahun 2010, market share Android mulai meningkat dengan 

presentase 17%, sementara presentase terbesar masih dimiliki Symbian dengan 

41% (Gandhewar and Sheikh, 2010).  

  Namun, sebuah lembaga riset ternama dan selalu dijadikan sebagai sebuah 

tolak ukur untuk kompetisi kepuasan konsumen, Neilsen, mengumumkan hasil 

risetnya pada Mei – Juli 2011, Android berhasil menguasai 40% pasar smartphone 

diikuti iPhone 28%, Blackberry 19%, Windows Mobile 7% dan beberapa jenis 

smartphone lainnya (Kellog, 2011). Berdasarkan riset dari Gartner, market share 

Android pada kuartal ke-3 tahun 2011 menigkat dua kali lipat dari tahun 

sebelumnya, yaitu mencapai 52,5%. Sementara IDC, memprediksi penigkatan 

market share Android sebesar 50% dari 2010 sampai 2014 dan Symbian 

diprediksikan menurun dari 40% ke 32% pada 2014. Perkembangan platform 
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mobile yang sangat pesat ini menunjukan bahwa Android merupakan sebuah 

perangkat yang handal dan sangat diterima oleh pasar.   

Gandhewar dan Sheikh (2010) melakukan perbandingan antara Android 

dengan Symbian dan Windows Mobile dengan beberapa kriteria yaitu Portability, 

Rellability, Connectivity, Open Platform, Kernel Size, Standart, dan Special 

Feature, kemudian membuat skor untuk ketiga platform berdarkan ketujuh 

kriteria tersebut. Android merupakan platform yang cukup handal dan dapat 

mengimbangi bahkan melebihi platform lainnya. Android akan menjadi pemimpin 

baru dalam platform mobile (Gandhewar and Sheikh, 2010). 

2.7.3 Arsitektur Android 

a) Linux Kernel 

Lapisan pada bawah pada arsitektur Android ini adalah kernel. Google 

menggunakan kernel Linux versi 2.6 untuk membangun sistem Android. 

Yang mencakup memory management, security setting, power management, 

dan beberapa driver hardware. Kernel berperan sebagai abstraction layer 

antara hardware dan keseluruhan. 

b) Android Runtime  

Android Runtime berisi Core Libraries dan Dalvik Virtual Machine (Dalvik 

VM). Core Libraries mecakup serangkaian inti library dasar yang 

meyediakan sebagian besar fungsi-fungsi yang ada pada library-library 

dasar bahasa pemrogaman Java. Dalvik adalah Java Virtual Machine yang 

digunakan pada sistem Android. Dalvik VM ini di optimalkan untuk ponsel. 
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c) Libraries  

Library bertempat di level yang sama dengan Android Runtime. Android 

menyertakan satu set library dalam bahasa C/C++ yang digunakan oleh 

beragai komponen yang ada pada sistem Android. Kemampuan ini dapat 

diakses oleh programmer melalui Android application framework. Sebagai 

contoh Android mendukung pemutaran format audio, video, dan gambar. 

d) Application Framework 

Lapisan selanjutnya adalah application framework, yang mencakup program 

untuk mengatur fungsi-fungsi dasar smartphone. Application framework 

merupakan serangkaian tool dasar seperti alokasi resource smartphone, 

aplikasi telepon, pengantian antar-proses atau program, dan pelacakan 

lokasi fisik telepon. Para pengembang aplikasi memliki akses penuh kepada 

tool-tool dasar tersebut, dan memanfaatkannya untuk menciptakan aplikasi 

yang lebih. 

e) Application 

Pada lapisan teratas merupakan aplikasi itu sendiri. Di lapisan inilah 

terdapat fungsi-fungsi dasar smartphone seperti menelpon dan mengirim 

pesan singkat, menjalankan web browser, mengakses dafftar kontak, dan 

lain-lain. Bagi sebagian besar pengguna, lapisan inilah yang paling mereka 

akses. Mereka mengakses fungsi-fungsi dasar tersebut melalui user 

interface. 
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2.7.4 Komponen Aplikasi Android 

Aplikasi Android dapat berupa salah satu dari empat tipe komponen dasar 

sebagai berikut (Rogers et al, 2009); 

a) Activity 

Komponen ini dapat disamakan dengan standalone utilities pada sistem 

desktop, misalnya aplikasi office. Activity adalah potongan dari kode yang 

dipanggil dalam suatu waktu, diinstalasi oleh pengguna atau sistem operasi 

dan berjalan selama dibutuhkan. Activity dapat berinteraksi dengan 

pengguna dan meminta data atau layanan dari activity lain melalui query 

atau intent. Activity selalu dikorespondensikan dengan tampilan layar. 

Setiap activity menampilkan sebuah tampilan layar kepada pengguna. Saat 

tidak berjalan aktif, sebuah activity dapat dimatikan oleh sistem operasi 

untuk menghemat memori. Sebagian besar aplikasi yang dibuat untuk 

platform Android dieksekusi dalam konteks sebagai sebuah activity. 

b) Service 

Service pada Android dapat dianalogikan sebagai daemon atau service yang 

terdapat pada sistem operasi desktop maupun server. Service merupakan 

potongan executable yang biasanya berjalan di sisi background mulai dari 

saat instansinya hingga saat perangkat dimatikan. Umumnya service tidak 

memiliki antarmuka grafis. 

c) Broadcast dan Intens Receivers 

Broadcast dan Intens Receivers memberikan respon terhadap request yang 

dikirimkan aplikasi lain. Sebuah Broadcast Receiver memberikan response 
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kepada suatu system-wide announcement dari sebuah event. Announcement 

(notifikasi) tersebut dapat berasal dari Android itu sendiri (missal bateri 

lemah/low battery) atau dari program lain yang berjalan pada sistem. 

Sebuah Activity atau Service dapat menyediakan akses untuk aplikasi lain 

untuk menggunakan fungsionalnya melalui eksekusi sebuah Intent Receiver, yaitu 

suatu potongan dari executable code yang memberikan respon tehadap requests 

data atau layanan dari activity lain. Activity yang melakukan request (client) 

mengeluarkan sebuah Intent, kemudian menyerahkan pada Android untuk 

menentukan aplikasi mana yang harus menerima request dan memberikan 

response-nya. Intent adalah salah satu kunci elemen arsitektur Android yang 

memasilitasi pembuatan aplikasi baru dari aplikasi yang sudah ada. Intent dapat 

digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi dan service lain yang meyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi yang sedang dijalankan. 

d) Content Provider 

Content Provider dibuat untuk berbagi data antar activity atau service yang 

berbeda. Suatu content provider menggunakan sebuah interface standar 

berbentuk URL untuk merespon request data dari aplikasi lain. Sebagai 

contoh, misal ketika sebuah aplikasi membutuhkan query data kontak, 

aplikasi tersebut mengubah query kedalam bentuk alamat URL: 

content://contacts/people. 

  Sistem operasi kemudian mecari aplikasi apa saja yang terdaftar sebagai 

content provider dari URL yang diberikan, kemudian akan mengirimkan request 

ke aplikasi yang dimaksud. Sebuah aplikasi Android  tidak menggunakan semua 
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komponen tersebut, namun aplikasi yang ditulis dengan baik akan menggunakan 

mekanisme-mekanisme yang tersedia dalam component tersebut. 

2.7.5 Android Activity Lifecycle 

Android Activity Lifecycle menjelaskan state atau event yang dilalui sebuah 

activity sejak pertama kali dibuat hingga selesai dijalankan. Android melakukan 

penghematan sumber daya yang digunakan pada perangkat mobile, karena sumber 

daya sebagian besar perangkat mobile sangat terbatas, dengan mengatur siklus 

hidup sebuah activity yang berjalan (Rogers et al, 2009).   

Activity dalam sistem dikelola sebagai sebuah activity stack. Ketika activity 

baru dimulai, ia ditempatkan dibagian paling atas dalam stack menjadi activity 

yang berjalan – activity sebelumnya masih tetap berada dibawahnya dalam stack, 

dan tidak akan berada diatas lagi sampai ada activity baru. Activity akan 

memonitor dan memberikan reaksi dengan menginisialisasi method yang override 

method class Activity untuk setiap method berikut (Rogers et al, 2009);  

a) onCreate 

Method onCreate dipanggil saat pertama kali sebuah activity dibuat 

onCreate digunakan untuk mebuat view, membuka persistent datafile yang 

digunakan pada suatu activity, dan secara umum untuk menginisialisai 

activity. Saat memanggil onCreate, framework Android akan mengirim 

sebuah object B undle yang berisi state yang tersimpan dari suatu activity 

dari suatu waktu ketika activity pernah dijlankan sebelumnya.  
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b) onRestart 

Dipanggil ketika activity dihentikan, yang kemudian dimulai kembali. 

Selalu diikuti onStart(). 

c) onStart  

Dipanggil sebelum suatu activity terlihat di layar. Setelah onStart komplit, 

yaitu saat activity ditampilkan di layar, kontrol akan diteruskan ke method 

onResume. Jika activity gagal tampil di layar, kontrol akan diteruskan ke 

method onStop. 

d) onResume 

Dipanggil setelah onStart selesai dieksekusi, yaitu jika activity tampil secara 

foreground di layar. Pada waktu ini, activity telah berjalan dan dapat 

berinteraksi dengan pengguna. onResume juga dipanggil jika suatu activity 

yang tampil dilayar digantikan oleh tampilnya activity lain, kemudian 

dipanggil kembali. Dengan onResume, suatu activity dapat melakukan 

update, misal meng-update user interface yang menunjukan sebuah lokasi 

setelah sebuah activity dipanggil kembali. 

e) onPause  

Dipanggil ketika Android me-resume sebuah activity yang berbeda yang 

kemudian menjadikan activity lain tersebut berjalan di foreground. Pada 

titik ini, activity tidak memiliki akses ke layar, salah satu penyebabnya 

karena adanya resource yang berlebihan. Sebuah activity dapat 

memanfaatkan method onPause ini menyimpan state yang akan digunakan 

kembali saat activity sudah dapat ditampilka kembali ke foreground. Namun 
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tidak mendapat jaminan bahwa activity dapat me-resume kembali. Setelah 

method onPause ini sekali dieksekusi, Android dapat mematikan activity 

tanpa mengambalikan kontrol pengguna. 

f) onStop  

Dipanggil ketika sudah tidak ditampilkan lagi karena activity lain telah 

mengambil alih foreground atau karena activity telah di-destroy. 

g) onDestroy  

Method onDestroy merupakan kesempatan terakhir untuk suatu proses 

sebelum activity berakhir. onDestroy dapat terjadi karena activity berakhir 

(misalnya karena dipanggilnya method finish () atau karena sistem 

menghentikan instance dari suatu activity untuk sementara guna menghemat 

resource) 

2.7.6 Kelebihan dan Kekurangan Android  

  Menurut Speekman (2009) beberapa kelebihan Android, antara lain : 

a) Platform mobile Android bersifat terbuka (open platform). 

b) Dapat diinstal di semua telepon selular yang memenuhi spesifikasi hardware 

Android. 

c) Lingkungan pembangunan Android dapat diinstal di semua sistem operasi. 

d) Android membutuhkan footprint sebesar 125 kbyte 

e) Application model/lifecycle Android berorientasi ke masa depan dengan 

pemisahan view dan logic. 

f) Emulator Android mempunyai desain yang modern dan mudah digunakan. 
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g) Google menyediakan dokumentasi yang sangat baik mencakup teknik dasar 

sampai teknik lanjut yang berguna untuk pengembangan aplikasi Android. 

h) Android mendukung teknik dan  standar untuk media, komunikasi dan 

transfer data. 

i) Android menyediakan database SQLite. 

j) Android dibuat berdasarkan sistem operasi Linux versi 2.6 

k) Android menggunakan bahasa pemrograman yang terstandarisasi dan 

terbuka yaitu java. 

l) Dalvik Virtual Machine (DVM) dioptimalkan untuk kebutuhan memori 

yang kecil. 

 

 Sementara, kekurangan Android antara lain : 

a) Market Leader tidak ada di dalam Open Handset Alliance. 

b) Kode yang bersifat terbuka dapat menjadi masalah keamanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


