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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Android merupakan platform perangkat lunak untuk peranti bergerak 

(mobile device) yang didukung oleh Google. Android menggunakan versi 

modifikasi dari kernel Linux yang mampu didistribusikan secara terbuka (open 

source). Hal ini memungkinkan bagi para pengembang untuk mengatur, 

memodifikasi, dan membuat aplikasi sendiri. Dalam pengembangan aplikasi 

tersedia Android SDK (Software Development Kit) sebagai alat bantu dan API 

dengan menggunakan bahasa pemrograman Java yang diperlukan pada platform 

Android[1]. 

Pada beberapa smartphone terdapat beberapa sensor yang ditanam pada 

perangkat tersebut, termasuk pada smartphone berbasis Android. Salah satunya 

yaitu sensor accelerometer yang dapat digunakan untuk mendeteksi suatu 

percepatan yang terjadi pada suatu perangkat mobile. Percepatan sendiri 

merupakan suatu keadaan berubahnya kecepatan terhadap waktu, sehingga dari 

pengertian tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghitung suatu jarak dengan 

mengamati perubahan posisi dari mobile phone yang juga merubah sinyal yang 

terdapat pada sensor accelerometer[2].  

Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu obyek yang 

bergerak, mulai dari posisi awal dan selesai pada posisi akhir. Konsep ini 

seringkali dipetukarkan dengan konsep perpindahan [3].  

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk dapat membuat suatu 

aplikasi penghitung jarak yang memanfaatkan sensor accelerometer pada mobile 

phone  berbasis Android. Dengan menggunakan sensor accelerometer yang dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk menghitung jarak dengan penggunaan 

yang sangat sederhana. Konsepnya adalah menggerakkan atau memindahkan 

mobile phone pada objek yang akan dihitung panjangnya kemudian sensor 

accelerometer akan menghitung perubahan sinyal accelerometer yang terjadi.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

adalah: 

 Bagaimana implementasi sensor accelerometer untuk menghitung jarak 

perpindahan suatu mobile device? 

 Bagaimana merancang sebuah aplikasi penghitung jarak dengan 

memanfaatkan sensor accelerometer pada mobile phone berbasis 

Android? 

 Bagaimana menganalisa hasil dari aplikasi penghitung jarak dengan 

memanfaatkan sensor accelerometer pada mobile phone berbasis 

Android? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

tugas akhir ini yaitu: 

 Mengimplementasikan sensor accelerometer untuk menghitung jarak 

perpindahan suatu mobile device. 

 Merancang dan menganalisa sebuah aplikasi penghitung jarak dengan 

memanfaatkan sensor accelerometer pada mobile phone berbasis 

Android. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berikut batasan masalah pada tugas akhir ini agar sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai: 

 Jarak panjang yang dihitung adalah jarak perpindahan mobile phone 

dari posisi awal bergerak hingga posisi akhir mobile phone tersebut. 

 Arah yang akan diuji yaitu dengan memindahkan posisi device 

membentuk sebuah garis lurus horizontal. Mobile phone hanya akan 

bergerak untuk melakukan penghitungan pada sumbu x saja. 

 

 

 



3 

 

1.5 Metodologi 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

adalah: 

1.5.1 Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 

 Mempelajari literatur mengenai konsep dan cara pembuatan aplikasi 

Android. 

 Mempelajari literatur mengenai konsep dan prinsip kerja sensor 

accelerometer. 

 Mempelajari literatur mengenai pemograman perangkat mobile phone 

berbasis Android. 

 

1.5.2 Perancangan Sistem 

Aplikasi ini dirancang untuk membangun sebuah perangkat lunak yang 

dapat mengukur jarak pada mobile phone dengan menggunakan bahasa 

pemograman Java berbasis Android. Sensor accelerometer juga dimanfaatkan 

dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu digunakan untuk mendeteksi dan membaca 

perubahan sinyal dari sebuah percepatan yang terjadi. Perubahan sinyal itulah 

yang menjadi data dan diolah sehingga dapat menghitung jarak. 

 

1.5.3 Implementasi Perangkat Lunak 

Pada dasarnya aplikasi ini bekerja berdasarkan prinsip kerja 

accelerometer, yaitu apabila suatu mobile phone berpindah posisi maka sensor 

accelerometer yang berupa sinyal juga akan berubah sesuai dengan kecepatan 

perubahan posisi tersebut. 

Adapun proses yang tedapat pada aplikasi ini adalah sebagai berikut, 

sebuah mobile phone akan digerakkan lurus searah dengan bidang yang akan 

dihitung jaraknya. Kemudian dengan melihat perpindahan posisi awal mobile 

phone ke posisi akhir akan dihitung jarak yang dicapai dengan membaca 

perubahan sinyal. Dari grafik sinyal yang didapat akan ditentukan sebuah satuan 

rata-rata kecepatan dan waktu sesuai dengan rumus untuk mendapatkan jarak. 
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1.5.4 Pengujian dan Analisa Hasil Program. 

Pengujian dan analisa akan dilakukan pada beberapa fungsi sebagai 

berikut : 

 Arah gerakan sensor accelerometer. 

Pada pengujian ini dilakukan dengan cara menggerakkan accelerometer 

pada sumbu x. 

 Sudut kemiringan accelerometer. 

Pada pengujian ini dilakukan dengan mengukur kemiringan sensor 

accelerometer beredasarkan sudut pitch dan sudut roll. 

 Hasil penghitungan jarak. 

Pada pengujian ini dilakukan dengan menggerakkan mobile phone 

berdasarkan arah gerakan lurus horizontal dan melakukan pengamatan 

pada hasil jarak yang ditampilkan. 

 

1.5.5 Kesimpulan dan Saran 

Berisi laporan kesimpulan dari pembuatan aplikasi dan hasil dari 

pengujiannya serta dikemukakan saran untuk penelitian lebih lanjut.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan dibagi dalam beberapa bab dengan pokok 

bahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian yang mengemukakan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori dasar dan kosep pembuatan aplikasi pada Android 

serta pemanfaatan sensor accelerometer yang kemudian dijadikan penunjang pada 

pembuatan aplikasi penghitung jarak dengan memanfaatkan sensor accelerometer. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang analisis deskripsi sistem, analisis perancangan dan 

kebutuhan serta perancangan antarmuka dari perangkat lunak yang akan 

dibangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi antarmuka perangkat lunak, implementasi 

perangkat lunak, pengujian perangkat lunak beserta kesimpulan dari hasil 

pengujian perangkat lunak yang dibangun. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari proses perancangan aplikasi dan metode 

yang digunakan serta saran pengembangan sistem dan metode untuk penelitian 

lebih lanjut.    


