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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perangkat elektronika mengalami perkembangan yang sangat cepat, menurut 

Gorden Moore bahwa jumlah transistor yang terdapat dalam sebuah IC akan 

bertambah 2 kali setiap 18 bulan sekali. Jika ditilik dari sejak penemuan sebuah IC, 

teknologi IC boleh dibilang masih sangat muda. Belum genap setengah abad dari 

pertama kali diproduksi, IC telah berperan penting dalam peradaban manusia [1].  

Maka dari itu kebutuhan manusia tidak akan lepas dari perangkat elektronika, 

karena mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan kebutuhan manusia yang 

tidak ada ujungnya. Semakin hari perkembangan perangkat elektronika semakin 

canggih serta kebutuhan manusia akan teknologi semakin hari semakin terpenuhi 

dengan perangkat-perangkat elektronik yang digunakan untuk membantu 

kehidupan manusia. 

Penggunaan IC (Integrate Circuit) sebagian besar sudah diintegrasikan 

keperangkat elektronik seperti hand phone, tone control, TV, komputer, dan 

perangkat elektronik lainya. Dengan menggunakan IC perangkat elektronik tersebut 

dapat memiliki berbagai fungsi semisal hand phone sekarang berkembang menjadi 

smart phone yang mana memberikan berbagai fungsi dan fitur untuk membantu 

kehidupan manusia dan fitur salah satunya yaitu media audio player yang berfungsi 

agar pengguna bisa mendengarkan musik dari perangkat smart phone. Contoh lain 

adalah equalizer adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai alat 

pengatur frekuensi agar frekuensi yang dihasilkan dari suatu instrumen dapat sesuai 

yang diinginkan. Pada umumnya jaringan parametrik equalizer dapat mengurangi 

noise, memperjelas frekuensi, dan memungkinkan untuk memotong frekuensi yang 

tidak diinginkan yang tentunya semua itu berhubungan dengan range frekuensi 

audio yang berkisar dari 20Hz – 20 KHz, sesuai dari kapasitas pendengaran 

manusia [2]. Perangkat elektronik tersebut berbeda-beda fungsi dan fiturnya sesuai 

dari kebutuhan perangkat itu. 

Smart phone berbasis sistem operasi Android saat ini mengalami 

perkembangan sangat pesat dan banyak penggunanya pada tahun 2013 penggunaan 

1  



2 

 

andoid mencapai 900 juta [3]. Penggunaannya meluas dimasyarakat baik digunakan 

secara pribadi maupun diinstansi pendidikan. Para vendor smart phone banyak yang 

menimplementasikan sistem operasi Android sebagai sistem operasi 

diperangkatnya. Vendor tersebut merupakan perusahaan besar seperti Asus, 

Samsung, Google, Sony, HTC, dan perusahaan yang lain. Selain itu, banyak 

developer aplikasi Android yang ikut mengembangkan, karena sistem operasi 

Android merupakan perkembangan dari sistem operasi Linux [4] dan sebagian 

besar menggunakan bahasa pemrograman Java [5] yang sudah dikenal sejak 

berawal kemunculan hand phone.  

Sesuai dengan kebutuhan manusia dibidang perangkat audio maka 

dibutuhkan sebuah fungsi dan fitur pada smart phone untuk mengolah dan 

mengkontrol audio seperti halnya pada equalizer dengan hanya mengunakan smart 

phone yang flexibel tanpa perlu menggunakan seperangkat pengontrol audio 

system. Dengan aplikasi ini pengguna dapat mengatur audio sesuai dengan 

frekuensi nada yang dinginkan dan beberapa fitur tambahan seperti bass booster. 

Selain itu pengguna dapat menyimpan konfigurasi nada. Maka dibuatlah judul 

penelitian “RANCANG BANGUN APLIKASI EQUALIZER 

PADA SMART PHONE” yang nantinya bisa berfungsi sama halnya seperti 

equalizer didalam salah satu fitur aplikasi smart phone Android. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah sistem ini adalah: 

a. Bagaimana meneruskan audio dari perangkat input menuju perangkat output 

pada smart phone Android? 

b. Bagaimana memfilter audio yang ditangkap dari perangkat input pada smart 

phone Android? 

c. Bagaimana mengontrol beberapa filter audio disaat bersamaan? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari sistem ini adalah: 

a. Dapat meneruskan audio dari input keoutput audio secara langsung. 

b. Dapat menyaring audio dari input keaudio output dengan beberapa proses 

penyaringan audio.  
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1.4 Batasan Masalah 

Adapun tujuan dari sistem ini adalah: 

a. Aplikasi menggunakan port jack 3.5 untuk media input dan output. 

b. Frekuensi bitrate audio yang diproses terdiri dari 8000, 11025, 22050, 44100, 

dan 48000 bps. 

c. Jumlah channel yang ada pada equalizer adalah 5 channel. 

d. Aplikasi dibangun pada sistem operasi Android. 

e. Aplikasi hanya mengolah audio tanpa ada analisa kualitas audio. 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan artikel, jurnal, buku 

dan studi literatur yang mempunyai hubungan mengenai kontrol audio, frekuensi 

audio dan pemrograman Android yang bertujuan memperkuat materi pembahasan 

maupun sebagai dasar untuk menganalisa sekaligus mendesain suatu struktur 

aplikasi.  

1.5.2 Analisis dan Desain Sistem 

Dalam mengimplentasi aplikasi ini penulis menghubungkan jalur input audio 

dengan jalur output audio dari perangkat smart phone Android secara langsung 

menggunakan port jack 3.5 pada perangkat smart phone Android sekaligus sistem 

operasi Android sebagai kontrol sekaligus memproses audio tersebut. Kemudian 

memisahkan port jack 3.5 ke port input mic dan port output stereo speaker. Skema 

gambar 1.1 merupakan pin dari jack male 3.5 sekaligus fungsinya dan gambar 1.2 

merupakan gambar diagram perancangan dari sistem yang akan dibangun. 

 

Gambar 1.1 Pin male jack 3.5[9]. 
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Gambar 1.2 Diagram perancangan sistem. 

 Aplikasi memindai audio dari perangkat input device kemudian data audio 

dikelola dan hasil data audio diteruskan keaudio output device. Dalam memroses 

data tersebut sistem bekerja pada backgroud processing karena program 

mengelolah data audio secara berulang-ulang tanpa batas dan akan berhenti jika ada 

perintah untuk pemberhentian proses. Pengguna mengatur pada user interface 

smart phone pada aplikasi secara grafik equalizer dan terdapat beberapa pilihan 

pengaturan yang diberikan secara langsung oleh sistem. 

 Ketika pengguna sudah menemukan pengaturan yang dirasa sudah sesuai 

dengan pengguna, hasil pengaturan tersebut dapat disimpan kedalam sistem dan 

nantinya dapat dibuka kembali kedalam aplikasi jika dibutuhkan.  

1.5.3 Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi equalizer. Dimulai dari 

pemuatan media penghubung dari perangkat input dan output ke smart phone. 

Kemudian dilanjutkan pembuatan user interface grafik equalizer dan beberapa fitur 

tambahan. Selanjutnya membuat fungsi untuk mengkontrol input, proses, dan 

output audio menggunakan API Android yang berada di ADT (Android 

Developmen Tool).  

Dalam pengerjaannya aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman Java dan Android Studio editor sebagai IDE (Integrated 

Development Environment). 

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun. 

Pengujian dimulai dari memasang alat penghubung keperangkat input, output, dan 

smart phone yang kemudian memberikan sinyal audio dari perangkat input. Setelah 

itu hasil input diteruskan keperangkat output sebagai pengeras audio misalnya 

speaker aktif dan ampifier. Untuk mengetahui perbedaan dari frekuensi audio dapat 

dilakukan secara langsung mengunakan indera pendengaran manusia dan 
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menggunakan program aplikasi pengolah audio. Kemudian user dapat menentukan 

beberapa pengaturan yang ada pada aplikasi seperti equalizer, volume audio, bass 

booster, dan menu aplikasi.  

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Isi dari laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

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

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang Equalizer, Android, dan komponen dasar elektronika. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa masalah, deskripsi produk, analisa kebutuhan 

fungsionalitas, analisa kebutuhan non fungsionalitas, use case diagram dan skenario 

use case. Sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence 

diagram, class diagram dan perancangan user interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface aplikasi serta 

penerapan class diagram kedalam source code. Pengujian meliputi pengujian 

pengolahan sinyal audio dan managemen pengaturan user.  
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BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi dimasa yang akan datang. 

 


