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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, metode penyelesaian masalah, dan 

sistematika penulisan 

1.1.  Latar Belakang 

Pada masa sekarang mobile phone sudah banyak sekali di jumpai dimana 

saja. Banyak berbagai tipe dan jenis, mulai dari yang berukuran kecil hingga besar, 

dari yang tipis, hingga tebalnya hampir setebal notebook dengan layar 7 inch, dari 

model lama hingga model baru yang canggih sehingga tidak memerlukan lagi alat-

alat seperti kamera, video camcorder, dan lainnya. Hal ini menumbuhkan minat 

developer software mobile phone untuk membuat perangkat lunak yang dapat 

memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Teknologi mobile phone semakin 

berkembang, untuk sekarang OS Android sedang bagus-bagusnya. Banyak 

developer yang mengembangkan aplikasi mereka pada OS ini 

Kebugaran jasmani erat kaitanya dengan kegiatan manusia dalam 

melakukan pekerjaan dan bergerak. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan untuk 

mendukung aktivitas sehari-hari (pekerjaan) seseorang agar pekerjaan atau aktivitas 

tersebut optimal. Pekerjaan atau aktivias pun dapat mempengaruhi kebugaran 

jasmani seseorang. Kebugaran jasmani yang tinggi merupakan modal essensial 

untuk menyelesaikan kegiatan secara bergairah, efektif, dan efisien, sehingga 

berakibat pada produktivitas, dan semuanya itu dijadikan salah satu indikator 

kualitas sumber daya manusia yang sangat diharapkan ada pada diri individu 

sebagai bagian dari masyarakat yang sedang aktif dalam melakukan pembangunan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kebugaran tubuh adalah melalui olahraga yang 

dilakukan secara teratur, terukur, terprogram, sistematis dan selalu meningkat. 

Pembinaan kondisi fisik melalui olahraga merupakan pondasi untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani, sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Seseorang yang 

memiliki kebugaran jasmani yang baik akan terhindar dari kemungkinan cedera 

pada saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang lebih berat.  
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Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, teknologi 

accelerometer pun digunakan sebagai alat bantu manusia yang memiliki beberapa 

kelebihan dan akan terus berkembang. Salah satu pengembangan dalam teknologi 

accelerometer adalah untuk shake control, dengan fungsi ini maka dengan hanya 

menggoyangkan ponsel kita bisa mengubah fitur.  

 Sensor accelerometer adalah sensor yang dapat mengukur percepatan, 

mendeteksi dan mengukur getaran (vibrasi), dan mengukur percepatan akibat 

gravitasi. Salah satu aplikasi sensor accelerometer yang saat ini sedang 

dikembangkan adalah untuk mendeteksi gerakan, seperti gerakan kaki ketika 

berjalan sebagai alat navigasi dan juga gerakan tangan sebagai alat konsol game 

atau untuk pengontrolan lain. Pada saat mendeteksi gerakan tangan, sensor 

accelerometer ditempatkan pada tangan yang bergerak dan mendeteksi percepatan 

dari gerakan tersebut. Dari percepatan yang diukur tersebut dapat dicari jarak dan 

juga arah pada saat gerakan dilakukan, misalnya seperti aplikasi Walkmate yang 

digunakan untuk menghitung kalori yang keluar di smartphone OS Android dan 

aplikasi Pacer yang dapat mengitung jarak berlari. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah-masalah yang akan diselesaikan dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana melakukan analisa kebutuhan sistem di OS Android? 

2. Bagaimana merancang desain yang dibutuhkan? 

3. Bagaimana menguji kinerja Accelerometer untuk mengukur langkah, kalori, 

dan jarak? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Analisa kebutuhan user dalam pembuatan aplikasi. 

2. Melakukan proses desain perancangan aplikasi. 

3. Mengimplementasi Penggunaan Accelerometer di OS Android untuk 

aplikasi “Let's Healthy”. 

1.4 Batasan Masalah 
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Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan dan sasaran 

yang akan dicapai, maka ada batasan pada masalah yang dibahas. Batasan masalah 

yang ditetapkan dalam skripsi ini adalah: 

1. Penggunaan Smartphone OS Android 

2. Permintaan OS Android 4.0 atau lebih baru untuk menjalankan Aplikasi 

3. Penggunaan layar Smartphone antara 4.0 sampai 5.5 inci 

4. Berprosesor single core 1 Ghz atau yang lebih tinggi untuk performa 

aplikasi  

1.5 Metodologi  

Tugas akhir menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan literatur-literatur. Berupa 

artikel, tutorial, buku referensi dan sumber lain yang berhubungan tentang  Android, 

Accelerometer, MySql Lite. 

1.5.2 Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpuan kebutuhan dilakukan secara intensif. Untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami oleh user. 

Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk 

didokumentasikan. 

 

1.5.3 Perancangan Perangkat Lunak 

 Aplikasi ini dirancang untuk membangun sebuah perangkat smartphone 

dengan menggunakan bahasa pemprograman java berbasis android. Sensor 

accelerometer digunakan untuk  menghitung jumlah mengetahui besar kalori yang 

terbuang, jarak, waktu, dan kecepatan.   

1.5.4 Implementasi Perangkat Lunak 

 Pada dasarnya aplikasi ini bekerja berdasarkan prinsip kerja accelerometer. 

Apabila suatu konduktor digerakan melalui medan magnet, atau jika suatu medan 

magnet digerakkan melalui suatu konduktor, maka akan timbul suatu tegangan 

induksi pada konduktor tersebut. 

 Adapun proses yang terdapat pada aplikasi ini adalah sebagai berikut, 

seorang user meletakan handphone pada lengan tangan. Kemudian handphone 
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digerakan dengan berjalan atau berlari. Sensor accelerometer akan mendeteksi 

gerakan tersebut, gerakan yang terjadi direkam oleh aplikasi. Untuk menjadi data 

yang akan diolah sehingga dapat menampilkan berapa langkah gerak, kalori yang 

terbuang, waktu.  

1.5.5 Pendeteksian Langkah Manusia 

Dilihat dari cara manusia berjalan menunjukkan bahwa pola  pergerakan  

kaki  manusia  selama  berjalan  memiliki siklus  yang berulang-ulang, sehingga 

dengan menganalisis pola-pola ini pendeteksian langkah dapat dilakukan.  

1.5.6 Pengujian perangkat lunak 

Evaluasi dilakukan dengan bebrapa fungsi sebagai berikut:  

a Pengujian pengaksesan Sensor accelerometer  

Pada pengujian ini dilakukan dengan cara menggerakan accelerometer 

pada sumbu x,y dan z. Dai ketiga sumbu accelerometer  dapat dicari nilai 

magnitude (jumlah vektor) percepatan. Sehingga dapat dikeluar output 

hasil dari sumbu x,y dan z.  

b Pengujian kalori yang terbakar 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan langsung handphone yang 

memanfaatkan sensor accelerometer secara otomatis menghitung jumlah 

kalori yang terbakar. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini 

dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi 

yang terkait dengan topik pembuatan aplikasi “Let's Healthy” memanfaatkan 

Accelerometer di smartphone android. Landasan teori meliputi teori kalori, java, 

accelerometer, sensor, android. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
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 Bab ini membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem, analisis 

sistem meliputi deskripsi umum, kebutuhan perangkat lunak sedangkan 

perancangan sistem meliputi use case diagram, flowchart, activity diagram, squence 

diagram, analisis kebutuhan non fungsional dan perancangan antarmuka dari 

perangkat lunak yang akan dibangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini memuat hasil pembuatan program (software), pengoprasian, serta 

pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap pemanfaatan Accelerometer di OS 

Android untuk aplikasi “Let's Healthy”. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

dan hasil akhir dari pembahasan masalah. 


