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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Android merupakan subset perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi 

sistem operasi berbasis Linux, Middleware dan aplikasi kunci yang dirilis oleh 

Google [1]. Android saat ini menyediakan platform terbuka diantaranya Android 

SDK (Software Development Kit) sebagai alat bantu dan API (Application 

Programming Interface) diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada 

platform Android. Hal ini yang menumbuhkan minat developer software mobile 

phone untuk membuat  perangkat lunak pada sistem operasi ini. 

Pada smartphone Android terdapat beberapa sensor yang ditanamkan 

didalamnya, salah satunya adalah sensor Accelerometer. Accelerometer sendiri 

adalah sebuah tranduser yang berfungsi untuk mengukur percepatan, mendeteksi 

dan mengukur getaran, ataupun untuk mengukur percepatan akibat gravitasi bumi 

[2].  

Sensor Accelerometer dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk 

menulis. Konsepnya adalah menempatkan smartphone di tangan yang akan 

menulis di udara dengan mengikuti gerakan yang sudah ditentukan diawal. Dari 

gerakan tersebut diukurlah percepatan yang terjadi. Percepatan yang dimaksud 

adalah suatu keadaan berubahnya kecepatan terhadap waktu (acceleration) [2]. 

Percepatan juga bergantung pada arah/orientasi karena merupakan penurunan 

kecepatan yang merupakan besaran vektor. Berubahnya arah pergerakan suatu 

benda akan menimbulkan percepatan pula. Sedangkan kecepatan yang semakin 

berkurang dari kecepatan sebelumnya, disebut deceleration [2]. Hal inilah yang 

menjadi data dan kemudian diolah sehingga dapat mendeteksi karakter yang 

ditulis dan hasilnya ditampilkan pada mobile phone yang berbasis Android. 

Dengan dilatar belakangi uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

merancang sebuah aplikasi writing on the air dengan memanfaatkan sensor 

accelerometer pada mobile phone berbasis Android. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Linux


 

2 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang sebuah aplikasi yang memanfaatkan sensor 

accelerometer pada platform android? 

b. Bagaimana membangun sebuah aplikasi writing on the air dengan 

memanfaatkan sensor accelerometer pada platform android? 

c. Bagaimana analisa dan hasil kerja aplikasi writing on the air dengan 

memanfaatkan sensor accelerometer pada platform android? 

 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Merancang sebuah aplikasi yang memanfaatkan sensor accelerometer 

pada platform android. 

b. Membangun sebuah aplikasi writing on the air dengan memanfaatkan 

sensor accelerometer pada platform android. 

c. Menganalisa dan hasil kerja aplikasi writing on the air dengan 

memanfaatkan sensor accelerometer pada platform android. 

 

1.4. Batasan Masalah 

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. Aplikasi ini bersifat mobile based dan diimplementasikan pada mobile 

phone berbasis android. 

2. Aplikasi ini untuk menampilkan huruf alphabet kapital. 

3. Arah gerakan pembuatan karakter huruf mengikuti arah yang sudah 

ditentukan. 

4. Mobile Phone yang digunanan adalah SonyEricsson wt19i dengan 

Android OS 2.3 (Gingerbread). 
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1.5. Metodologi Penelitian 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1.5.1. Studi Literatur 

a. Mempelajari literatur mengenai konsep dan cara pembuatan 

aplikasi android. 

b. Mempelajari literatur mengenai konsep dan prinsip kerja sensor 

accelerometer. 

c. Mempelajari literatur mengenai pemograman perangkat mobile 

phone berbasis android. 

 

1.5.2. Perancangan Perangkat Lunak 

Aplikasi ini dirancang untuk membangun sebuah perangkat 

lunak yang dapat menulis di udara pada mobile phone dengan 

menggunakan bahasa pemograman java berbasis android. Sensor 

accelerometer juga dimanfaatkan dalam pembuatan aplikasi ini, 

yaitu digunakan untuk membaca, mengukur dan mendeteksi 

percepatan yang terjadi. Percepatan itulah yang menjadi data dan 

diolah sehingga dapat menampilkan sebuah karakter huruf. 

 

Gambar 1.1 Prinsip Kerja Sensor Accelerometer 

 

1.5.3. Implementasi Perangkat Lunak 

Pada dasarnya aplikasi ini bekerja berdasarkan prinsip kerja 

accelerometer. Apabila suatu konduktor digerakkan melalui medan 

magnet, atau jika suatu medan magnet digerakkan melalui suatu 
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konduktor, maka akan timbul suatu tegangan induksi pada konduktor 

tersebut. 

Adapun proses yang tedapat pada aplikasi ini adalah sebagai 

berikut, seorang user meletakkan handphone pada tangan searah 

dengan arah horizontal bumi. Kemudian handphone digerakkan 

sesuai dengan arah gerakan. Sensor accelerometer akan mendeteksi 

gerakan tersebut, gerakan yang terjadi direkam oleh aplikasi untuk 

menjadi data yang akan diolah sehingga dapat menampilkan sebuah 

karakter huruf. 

 

1.5.4. Pengujian Perangkat Lunak 

Evaluasi dilakukan pada beberapa fungsi sebagai berikut : 

a. Pengujian pengaksesan Sensor Accelerometer 

Pada pengujian ini dilakukan dengan cara menggerakkan 

accelerometer pada sumbu x,y dan z. 

b. Pengujian sudut kemiringan accelerometer. 

Pada pengujian ini dilakukan dengan mengukur kemiringan 

sensor accelerometer berdasarkan sudut pitch dan sudut roll. 

c. Pengujian hasil penulisan karakter 

Pada pengujian ini dilakukan dengan menggerakkan handphone 

berdasarkan arah gerakan dan melakukan pengamatan pada hasil 

karakter yang ditampilkan. 

 

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 mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

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

penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang menunjang 

dalam kaitan dengan topik aplikasi writing on the air pada mobile phone berbasis 

android.  

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang analisis deskripsi sistem, analisis perancangan 

fungsional, analisis kebutuhan non fungsional dan 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 (secara subjektif dan alpha) beserta 

kesimpulan dari hasil pengujian perangkat lunak yang dibangun.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban yang melatar 

belakangi masalah pada bab 1, dan saran yang nantinya akan berguna bagi 

pengembang perangkat lunak ini ke depannya. 

 

 


