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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini. Teori-teori tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

2.1 Jasa Antar Jemput Siswa 

 Jasa antar jemput siswa adalah jasa yang bergerak dibidang transportasi 

umum, dengan adanya jasa ini dapat memberikan kontribusi pada orang tua yang 

tidak dapat mengantarkan putra-putrinya menuntut ilmu. Jasa antar jemput siswa  

sendiri memiliki berbagai dampak positif terhadap kepadatan lalu lintas, dengan 

adanya jasa seperti ini setiap orang tua tidak perlu lagi setiap pagi mengantarkan 

putra-putrinya menuju sekolah dengan kendaraan mereka masing-masing yang 

akan membuat lalu lintas semakin padat.  

2.2 Global Positioning System (GPS) 

GPS (Global Positioning System) adalah sistem radio navigasi dan 

penentuan posisi menggunakan satelit yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika 

Serikat. Sistem yang terdiri atas 24 satelit ini dapat digunakan oleh banyak orang 

sekaligus dalam segala cuaca, serta didesain untuk memberikan posisi dan 

kecepatan tiga dimensi yang teliti dan juga informasi mengenai waktu secara 

kontinyu di seluruh dunia [2]. Dengan demikian GPS adalah suatu alat yang dapat 

memberikan suatu kordinat tertentu di bumi. Selain itu, kecepatan dan juga 

informasi waktu yang ada di hampir seluruh dunia dapat ditampilkan setiap saat 

dan dengan kondisi cuaca apapun. Alat yang digunakan untuk menerima sinyal 

dari satelit penggunaan GPS dinamakan sebagai GPS Tracker atau GPS Tracking. 

Penggunaan alat ini  memudahkan user untuk mengetahui atau melacak posisi 

sebuah kendaraan dalam kondisi real-time.  

2.2.1 Kemampuan GPS 

Beberapa kemampuan GPS antara lain dapat memberikan informasi 

tentang posisi, kecepatan, dan waktu secara cepat, akurat, murah, dimana saja di 

bumi ini tanpa tergantung cuaca. Hal yang perlu dicatat bahwa GPS adalah satu-
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satunya sistem navigasi ataupun sistem penentuan posisi dalam beberapa abad ini 

yang memiliki kemapuan handal seperti itu. Ketelitian dari GPS dapat mencapai 

beberapa mm untuk ketelitian posisinya, beberapa cm/s untuk ketelitian 

kecepatannya dan beberapa nanodetik untuk ketelitian waktunya. Ketelitian posisi 

yang diperoleh akan tergantung pada beberapa faktor yaitu metode penetuan 

posisi, geometri satelit, tingkat ketelitian data, dan metode pengolahan datanya 

[3]. Kemampuan yang dimiliki GPS memiliki tingkat spesifikasi masing-masing. 

Ketelitian posisi yang diperoleh akan tergantung pada beberapa faktor yaitu 

metode penentuan posisi, geometri satelit, tingkat ketelitian data, dan metode 

pengolahan datanya.  

2.2.2 Sinyal Satelit GPS  

Satelit GPS mengirimkan dua sinyal radio berdaya rendah, ditetapkan L1 

dan L2. GPS sipil menggunakan frekuensi L1 yaitu 1575.42 MHz pada pita UHF. 

Perjalanan sinyal secara line of sight berarti sinyal tersebut melewati awan, kaca, 

plastik, tapi sinyal tidak akan melalui benda-benda padat seperti gedung dan 

pegunungan.  

Sebuah sinyal GPS mengandung tiga bit informasi yang berbeda, yaitu 

kode pseudorandom, data ephemeris, dan data almanak. Kode pseudorandom 

hanya sebuah kode ID yang mengidentifikasi satelit mana yang mengirimkan 

informasi. Data ephemeris yang secara konstan dikirimkan oleh masing-masing 

satelit, berisi informasi penting tentang status satelit, tanggal, dan waktu. Ini 

bagian dari sinyal yang sangat penting untuk menentukan posisi. Sedangkan data 

almanak memberitahu receiver GPS dimana posisi seharusnya dari setiap satelit 

GPS sepanjang hari. Setiap satelit mengirimkan data almanak yang menampilkan 

informasi orbit untuk satelit tersebut dan satelit lainnya yang ada dalam sistem.  

2.2.3 Penyebab Kesalahan  Pada Sinyal GPS 

Faktor-faktor yang dapat menurunkan kualitas sinyal GPS sehingga 

mempengaruhi akurasi adalah sebagai berikut: 

a. Delay pada ionosfer dan troposfer. Sinyal satelit melambat saat melewati 

atmosfer. Sistem GPS menggukan model terintegrasi yang menghitung 
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jumlah rata-rata keterlambatan untuk mengoreksi sacara parsial jenis 

kesalahan ini. 

b. Sinyal multipath. Ini terjadi ketika sinyal GPS dipantulkan oleh objek 

seperti gedung-gedung tinggi atau permukaan batu besar sebelum 

mencapai penerima. Hal ini meningkatkan waktu tempuh sinyal sehingga 

menyebabkan kesalahan .  

c. Kesalahan jam pada receiver.  Jam bawaan pada perangkat receiver tidak 

seakurat jam atom yang terdapat pada satelit GPS. Oleh karena itu 

mungkin kesalahan waktu yang sangat sedikit.  

d. Kesalahan Orbital juga dikenal sebagai kesalahan ephemeris, ini adalah 

ketidakakuratan dari lokasi yang dilaporkan satelit.  

e. Jumlah satelit terlihat. Semakin banyak satelit yang dapat dilihat penerima 

GPS, akurasi akan lebih baik. Bangunan, dataran, interferensi elektronik 

atau bahkan kadang-kadang dedaunan lebat dapat menghalangi 

penerimaan sinyal, hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan posisi atau 

mungkin posisi tidak terbaca sama sekali. Itulah sebabnya perangkat GPS 

biasanya tidak akan berjalan dengan baik ketika berada di ruangan, air, 

atau tanah.  

f. Degedrasi sinyal satelit secara sengaja. Selective Availability (SA) adalah 

degedrasi sinyal secara sengaja yang pernah diberlakukan oleh 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat. SA bertujuan untuk mencegah 

musuh militer dari penggunaan sinyal GPS yang sangat akurat. Pemerintah 

Amerika menonaktifkan SA pada Mei 2000, yang secara signifikan 

meningkatkan akurasi receiver GPS sipil. Sinyal GPS yang digunakan 

untuk komersial menggunakan frekuensi L1 yaitu 1575.42 MHz pada pita 

UHF. Ada beberapa faktor penyebab kesalahan pada pengiriman sinyal 

GPS seperti delay pada ionosfer dan troposfer, sinyal multipath, kesalahan 

pada jam receiver, kesalahan orbital, jumlah satelit, dan degredasi sinyal 

secara sengaja.  

2.2.4 Cara Kerja GPS  

Cara kerja sistem GPS pada dasarnya adalah menentukan jarak antara 

posisi satelit-satelit GPS pada orbitnya di angkasa luar ke alat penerima GPS. 



9 

 

Dengan minimal 4 sinyal satelit yang diterima pada alat penerima GPS, maka alat 

penerima GPS dapat menghitung dengan tingkat ketelitian tertentu. Pada saat ini 

ada lebih dari 31 satelit dengan 24 satelit aktif GPS yang mengorbit di angkasa 

luar yang tersebar di 6 bidang orbit.  

Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam didalam orbit yang 

sangat akurat dan mengirimkan sinyal informasi ke bumi. GPS receiver 

mengambil informasi itu dan dengan menggunakan perhitungan triangulation 

dapat menghitung lokasi penggguna dengan tepat. GPS receiver membandingkan 

waktu sinyal dikirim dengan waktu sinyal tersebut diterima, dari informasi itu 

dapat diketahui berapa jarak satelit. GPS receiver dapat melakukan perhitungan 

dan menentukan posisi pengguna untuk ditampilkan dalam peta elektronik.  

Sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS memuat informasi waktu kapan 

sinyal itu dipancarkan dan juga informasi mengenai posisi satelit yang 

bersangkutan di angkasa luar. Satelit GPS dilengkapi dengan jam atom yang 

memiliki ketelitian sangat tinggi, sehingga data waktu yang terbungkus dalam 

sinyal GPS mempunyai tingkat ketepatan atau akurasi yang tinggi.  

Tingkat ketelitian yang dibutuhkan dari alat GPS bergantung pada 

penggunaan alat GPS tersebut. Akurasi penentuan posisi alat GPS komersial saat 

ini yang hanya menggunakan informasi dari GPS (standalone GPS) adalah sekitar 

100 meter, sedangkan bila menggunakan tambahan referensi informasi lain 

(differential GPS) yang standar maka tingkat akurasinya bias antara 10 centimeter 

sampai 1 meter.  

Bagian yang paling penting dalam sistem navigasi GPS adalah beberapa 

satelit yang berada di orbit bumi atau yang sering kita sebut di ruang angkasa. 

Satelit GPS saat ini berjumlah 24 unit yang semuanya dapat memancarkan sinyal 

ke bumi yang lalu dapat ditangkap oleh alat penerima sinyal tersebut atau GPS 

Tracker. Selain satelit terdapat 2 sistem lain yang saling berhubungan, sehingga 

jadilah 3 bagian penting dalam sistem GPS. Ketiga bagian tersebut terdiri dari.  
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     Gambar 2.1 GPS Segment [3].    

a. GPS Control Segment  

Control segment GPS terdiri dari lima stasiun yang berada di pangkalan 

Falcon Air Force, Colorado Springs, Ascension Island, Hawaii, Diego 

Garcia dan Kwajalein. Sinyal-sinyal dari satelit diterima oleh bagian 

kontrol, kemudian dikoreksi, dan dikirimkan kembali ke satelit. Data 

koreksi lokasi yang tepat dari satelit ini disebut data ephemeris, yang 

kemudian nantinya dikirimkan ke alat navigasi yang kita miliki.  

b. GPS Space Segment 

Space Segment adalah terdiri dari sebuah jaringan satelit yang tediri dari 

beberapa satelit yang berada pada orbit lingkaran yang terdekat dengan 

tinggi nominal sekitar 20.183 km di atas permukaan bumi. Sinyal yang 

dipancarkan oleh seluruh satelit tersebut dapat menembus awan, plastik 

dan kaca, namun tidak bisa menembus benda padat seperti tembok dan 

rapatnya pepohonan. Terdapat 2 jenis gelombang yang hingga saat ini 

digunakan sebagai alat navigasi berbasis satelit. Masing-masingnya adalah 

gelombang L1 dan L2, dimana L1 berjalan pada frekuensi 1575.42 MHz 

yang bisa digunakan oleh masyarakat umum, dan L2 berjalan pada 

frequensi 1227.6 Mhz dimana jenis ini hanya untuk kebutuhan militer saja.  

c. GPS User Segment 

User segment terdiri dari antenna dan processor receiver yang 

menyediakan positioning, kecepatan dan ketepatan waktu ke pengguna. 
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Bagian ini menerima data dari satelit-satelit melalui sinyal radio yang 

dikirimkan setelah mengalami koreksi oleh stasiun pengendali (GPS 

Control Segment) [4]. Segmen pengguna terdiri dari pengguna satelit GPS, 

baik di darat, laut, maupun di angkasa. Alat penerima sinyal diperlukan 

untuk menerima dan memperoses sinyal dari satelit GPS untuk digunakan 

dalam penentuan posisi, kecepatan, maupun waktu.  

2.2.5 Manfaat Penggunaan GPS 

GPS dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang dan kebutuhan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Militer 

GPS digunakan untuk keperluan perang seperti menurunkan arah bom, 

atau mengetahui posisi pasukan berada. Dengan cara ini maka kita bisa 

mengetahui teman dan lawan untuk menghindari salah target ataupun 

menentukan pergerakan pasukan. 

2. Navigasi 

GPS banyak juga digunakan sebagai alat navigasi seperti kompas. 

Beberapa jenis kendaraan telah dilengkapi dengan GPS untuk alat bantu 

navigasi dengan menambahkan peta, sehingga dapat digunakan untuk 

memandu pengendara mengetahui jalur yang sebaiknya dipilih untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.  

3. Pemantau Gempa 

Bahkan saat ini, GPS dengan ketelitian tinggi bisa digunakan untuk 

memantau pergerakan tanah yang ordenya hanya mm dalam setahun. 

Pemantauan pergerakan tanah berguna untuk memperkirakan terjadinya 

gempa baik pergerakan vulkanik maupun pergerakan tektonik.  

4. Sistem Informasi Geografis 

Untuk keperluan sistem informasi geografis , GPS sering juga 

diikutsertakan dalam pembuatan peta, seperti mengukur jarak perbatasan 

ataupun sebagai referensi pengukuran. GPS tentunya mempunyai berbagai 

manfaat baik umum seperti melakukan pelacakan posisi sebuah kendaraan 

ataupun khusus seperti yang digunakan oleh militer dalam menentukan 

posisi dari target penyerangan.    
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2.3 Google Maps API  

Aplication Programming Interface atau Antarmuka Pemrograman Aplikasi 

adalah seperangkat aturan tertentu (kode) dan spesifikasi yang dapat diikuti oleh 

program atau perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain. API berfungsi 

sebagai antar muka antara program perangkat lunak yang berbeda dan 

memfasilitasi interaksi antara manusia dan komputer. API dapat dibuat untuk 

aplikasi, perpusatakaan, sistem operasi, dan lain-lain. Termasuk spesifikasi dari 

rutinitas, struktur data, kelas objek dan protokol untuk digunakan berkomunikasi 

antara program konsumen dan program pelaksana API  

Google Maps API adalah suatu library yang berbentuk java script. 

sehingga google maps  dapat  ditampilkan  pada halaman web.  Dalam pengolahan 

data, Google menyediakan API lain untuk mendukung penggunaan  API  Google 

Maps yaitu API  Direction  Service  dan  API  Google  GeoCode.  Google 

menyediakan fitur google maps pada google apis add-on untuk android. Google 

Apis Add-On  merupakan ekstensi dari  Software Development Kit  (SDK)  

Android  Development Environment untuk membantu pengembangan aplikasi. 

Pada aplikasi google maps digunakan untuk pemetaan suatu lokasi, sebagai 

informasi untuk pengguna.  

2.3.1 Fungsi Latitude dan Longtitude  

Dalam tampilan google maps API terdapat cara menghitung koordinat 

pencarian lokasi yang menunjuk garis horizontal dan vertical. Diawali dengan 2 

koordinat letak bumi dari angka depan latitude (ketinggian) dan angka belakang 

longitude (panjang). Fungsi latitude dan longitude adalah untuk mengukur jarak 

antara satu titik dengan di titik yang lain. Titik koordinat menjadi hal yang penting 

saat membaca peta. Terdapat definisi dari latitude dan longitude sebagai berikut: 

a. Latitude 

Latitude atau garis lintang adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik 

dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator 

(garis khatulistiwa). Garis lintang terus melingkari bumi, dari equator 

hingga ke bagian kutub utara dan kutub selatan bumi. Titik yang dipakai 

dari 0 ke 90 derajat kearah kutub utara dan 0 ke -90 derajat ke kutub 

selatan. 
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b. Longitude 

Longitude atau garis bujur adalah garis maya yang ditarik dari kutub utara 

hingga ke kutub selatan atau sebaliknya. Dengan pengetahuan seperti itu 

berarti derajat antar garis bujur semakin melebar di daerah khatulistiwa 

dan makin menyempit di daerah kutub. Jika pada garis lintang, daerah 

yang dilalui garis khatulistiwa (equator) dianggap sebagai nol derajat, 

untuk garis bujur, tempat yang dianggap sebagai nol derajat adalah garis 

dari kutub utara ke kutub selatan yang tepat melintasi kota Greenwich di 

Inggris [4]. Google maps API memfasilitasi interaksi antara manusia dan 

komputer dengan berbentuk java script sehingga google maps dapat 

ditampilkan pada halaman web.  

2.4 Sistem Informasi Geografis (SIG)  

 Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem informasi yang dirancang 

untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi 

atau dengan kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan 

kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) 

bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Sedangkan menurut Anon Sistem 

Informasi Geografi adalah suatu sistem yang dapat memadukan antara data grafis 

(spasial) dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geografis di 

bumi (georeference). Disamping itu, SIG juga dapat menggabungkan data, 

mengatur data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan 

keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah 

yang berhubungan dengan geografi.  

 Sistem Informasi Geografis dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem 

manual (analog), dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan 

yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem Informasi 

manual biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi 

untuk tumpang susun (overlay), foto udara, laporan statistik dan laporan survey 

lapangan. Kesemua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan 

alat tanpa komputer. Sedangkan Sistem Informasi Geografis otomatis telah 

menggunakan komputer sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. 



14 

 

Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto 

udara yang terdigitasi.  

Aplikasi SIG dapat digunakan untuk berbagai kepentingan selama data 

yang diolah memiliki referensi geografi, maksudnya data tersebut terdiri dari 

fenomena atau objek yang dapat disajikan dalam bentuk fisik serta memiliki 

lokasi keruangan.   

2.4.1 Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis 

Tujuan pokok dari pemanfaatan Sistem Informasi Geografis adalah untuk 

mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai 

atribut suatu  lokasi atau objek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam 

Sistem Informasi Geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan 

merupakan data dasar yang belum dispesifikasi.  

Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial 

dan data atribut dalam bentuk digital, dengan demikian analisis yang dapat 

digunakan adalah analisis spasial dan analisis atribut. Data spasial merupakan data 

yang berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta. 

Sedangkan data atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan 

keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.  

Salah satu unggulan pertama SIG adalah terletak pada kemampuannya 

untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak terprediksi sebelumnya. 

Penggunaan SIG terutama untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan 

hidup. Seperti pada sistem lain yang memiliki karakteristik, SIG juga memiliki 

karakter yang mencirikan bahwa komponen tersebut merupakan bagian penting 

yang berkaitan dengan SIG [5]. GIS memadukan antara data spasial dengan data 

teks objek yang dihubungkan secara geografis di bumi. GIS juga dapat mengolah 

data yang akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan geografi.  

2.5 Hypertext Preprocessor  (PHP) 

Hypertext Preprocessor merupakan bahasa yang hanya dapat berjalan pada 

server dan hasilnya dapat ditampilkan pada client. PHP adalah produk open 

source yang dapat digunakan secara gratis tanpa harus membayar untuk 
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menggunakannya. Interpreter PHP dalam mengeksekusi kode PHP pada sisi 

server disebut (server-side), sedangkan tanpa adanya interpreter PHP, maka 

semua skrip dan aplikasi PHP yang dibuat tidak dapat dijalankan. Proses eksekusi 

kode PHP yang dilakukan oleh Apache Web Server dan interpreter secara diagram 

dapat digambarkan sebai berikut.  

 

 

Gambar 2.2 Struktur Pembacaan Web Server [6].   

 PHP merupakan bahasa standar yang digunakan dalam dunia website, 

PHP adalah bahasa program yang berbentuk skrip yang diletakkan didalam server 

web. Jika dilihat dari sejarah mulanya PHP diciptakan dari ide Rasmus Lerdof 

untuk kebutuhan pribadinya, skrip tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk 

digunakan sebagai keperluan untuk membuat website pribadi, akan tetapi 

kemudian dikembangkan lagi sehingga menjadi sebuah bahasa yang disebut 

“Personal Home Page”, inilah awal munculnya PHP sampai saat ini [7]. PHP 

yang digunakan dalam pembuatan website yang merupakan bahasa pemrograman 

berbentuk skrip yang diletakkan didalam web server. PHP secara mendasar dapat 

mengerjakan semua yang dapat dikerjaan oleh program CGI, seperti mendapatkan 

data form, menghasilkan isi halaman web yang dinamis, dan menerima cookies.   

2.6 MySQL 

 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. MySQL dikembangkan oleh perusahaan 

swedia bernama MySQL AB yang pada saat ini bernama Tcx DataKonsult AB 
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sekitar tahun 1994-1995, namun cikal bakal kodenya sudah ada sejak tahun 1979. 

Awalnya Tcx merupakan perusahaan pengembang software dan konsultan 

database, dan saat ini MySQL sudah diambil alih oleh Oracle Corp.  

 Kepopuleran MySQL antara lain karena MySQL menggunakan SQL 

sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya sehingga mudah untuk 

digunakan, kinerja query cepat, dan mencukupi untuk kebutuhan database 

perusahaan-perusahaan yang berskala kecil sampai menengah, MySQL juga 

bersifat open source (tidak berbayar) .  

 MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap 

sebagai pasangan software pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih 

sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya 

pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP [8]. 

MySQL merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database yaitu SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian 

database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.  

2.7 Android  

 Android adalah sistem operasi untuk handphone yang berbasis Linux. 

Awalnya Google Inc. membeli Android Inc. pendatang baru yang membuat 

piranti lunak untuk ponsel kemudian untuk mengembangkan android, dibentuklah 

Open Handset Alliance, konsorium dari 34 perusahaan piranti keras, piranti lunak 

dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-

Mobile dan Nvidia. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh 

bermacam piranti lunak. Android menawarkan sebuah lingkungan yang berbeda 

untuk pengembang. Setiap aplikasi memiliki tingkatan yang sama. Android tidak 

membedakan antara aplikasi inti dengan aplikasi pihak ketiga. Application 

Programming Interface (API) yang disediakan menawarkan akses ke hardware, 

maupun data–data ponsel sekalipun atau data sistem sendiri. Bahkan pengguna 

dapat menghapus aplikasi inti dan menggantikannya dengan aplikasi pihak ketiga.  
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2.7.1 Arsitektur Android  

 Dalam paket sistem operasi Android tediri dari beberapa unsur seperti 

tampak pada gambar dibawah ini. Secara sederhana arsitektur android merupakan 

sebuah kernel Linux dan sekumpulan pustaka C / C++ dalam suatu framework 

yang menyediakan dan mengatur alur proses aplikasi. Android dibangun dengan 

menggunakan asas object oriented, dimana elemen-elemen penyusun sistem 

operasinya berupa objek yang dapat kita gunakan kembali atau reusable.  

 Gambar dibawah merupakan skema pembagian elemen pada arsitektur 

Android. Secara garis besar arsitektur android terdiri dari empat layer komponen, 

yaitu:  

  

         Gambar 2.3 Arsitektur Android [4]. 

1.  Linux Kernel  

Tumpukan paling bawah pada arsitektur android ini adalah kernel. Google 

menggunakan kernel Linux 2.6 untuk membagun sistem android yang 

mencakup memory management, security setting, power management, dan 

beberapa driver hardware. Kernel berperan sebagai abstraction layer 

antara hardware dan keseluruhan software. Kernel android terdapat driver 

kamera yang memungkinkan pengguna mengirimkan perintah kepada 

hardware kamera. 
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2. Library  

Bertempat Bertempat di level yang sama dengan Android Runtime adalah 

Libraries. Android menyertakan satu set library-library dalam bahasa 

C/C++ yang digunakan oleh berbagai komponen yang ada pada sistem 

android. Kemampuan ini dapat diakses oleh programmer melewati android 

application framework. Sebagai contoh android mendukung pemutaran 

format video, audio, dan gambar. 

3. Android Runtime 

 Pada android tertanam paket pustaka inti yang menyediakan sebagian 

besar fungsi android. Inilah yang membedakan android dibandingkan 

dengan sistem operasi lain yang juga mengimplementasikan Linux. 

Android runtime merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi android 

menjadi lebih tangguh dengan paket pustaka yang telah ada. 

4. Application Framework  

 Android adalah “Open Development Platform” yaitu android menawarkan 

kepada pengembang atau memberi kemampuan kepada pengembang untuk 

membangun aplikasi yang bagus dan inovatif. Pengembang bebas utuk 

mengakses perangkat keras, akses informasi resources, menjalankan 

service background, mengatur alarm, dan menambahkan status 

notifications, dan lain sebagainya.  

5. Application Layer 

 Puncak dari diagram arsitektur android adalah lapisan aplikasi dan widget. 

Lapisan aplikasi merupakan lapisan yang paling tampak pada pegguna 

ketika menjalankan program. Pengguna hanya akan melihat program 

ketika digunakan tanpa mengetahui proses yang terjadi dibalik lapisan 

aplikasi [4]. Application Layer berjalan dalam android runtime dengan 

menggunakan kelas dan service yang tersedia pada framework aplikasi.    

2.7.2 Siklus Aplikasi Android 

 Pada saat aplikasi berjalan pada sistem android sebuah aktifitas program 

terjadi dalam beberapa pernyataan program atau tahapan. Sebagai programmer 

anda tidak dapat melakukan control terhadap tahapan tersebut, semua sudah diatur 

oleh system. 
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 Android menjalankan setiap aplikasi dalam proses secara terpisah yang 

masing-masing memiliki mesin virtual pengolah tersendiri yang berfungsi 

melindungi pengggunaan memori pada aplikasi. Android juga dapat mengontrol 

aplikasi yang layak menjadi prioritas utama karena android sangat sensitive 

dengan siklus hidup aplikasi dan komponen-komponennya.     

  

      Gambar 2.4 Siklus Aplikasi Android [4]. 


