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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan membaca dan membahas buku 

pemrograman algoritma hill cipher, java eclipse, dan matriks. Selain itu juga 

membahas referensi yang berhubungan dengan sistem aplikasi sms android. 

2.1 Algoritma Hill Cipher 

Hill Cipher merupakan penerapan aritmatika modulo pada kriptografi. 

Teknik kriptografi ini menggunakan sebuah matriks persegi sebagai kunci yang 

digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi (Sasongko, 2005). Hill Cipher 

diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Teknik kriptografi ini diciptakan 

dengan maksud untuk dapat menciptakan cipher (kode) yang tidak dapat 

dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Hill Cipher tidak mengganti 

setiap abjad yang sama pada plaintext dengan abjad lainnya yang sama pada 

ciphertext karena menggunakan perkalian matriks pada dasar enkripsi dan 

dekripsinya (Sasongko, 2005).  

Hill Cipher yang merupakan poly alphabetic cipher dapat dikategorikan 

sebagai block cipher karena teks yang akan diproses akan dibagi menjadi blok-

blok dengan ukuran tertentu. Setiap karakter dalam satu blok akan saling 

mempengaruhi karakter lainnya dalam proses enkripsi dan dekripsinya, sehingga 

karakter yang sama tidak dipetakan menjadi karakter yang sama pula (Sansani, 

2008). 

 

2.1.1 Teknik Dasar Hill Cipher 

Dasar dari teknik Hill Cipher adalah aritmatika modulo terhadap matriks. 

Dalam penerapannya, Hill Cipher menggunakan teknik perkalian matriks dan 

teknik invers terhadap matriks. Kunci pada Hill Cipher adalah matriks n x n 

dengan n merupakan ukuran blok. Matriks K yang menjadi kunci ini harus 

merupakan matriks yang invertible, yaitu memiliki invers K
-1

 sehingga K.K
-1

= 
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I.Kunci harus memiliki invers matriks K yaitu K-1 akan dipakai melakukan 

dekripsi (Sansani, 2008). 

 

2.1.2 Enkripsi Hill Cipher 

Proses enkripsi pada Hill Cipher dilakukan per blok plaintext. Ukuran blok 

tersebut sama dengan ukuran matriks kunci. Sebelum membagi teks menjadi 

deretan blok-blok, plaintext terlebih dahulu dikonversi menjadi angka (Sansani, 

2008). Secara matematis, proses enkripsi pada Hill Cipher adalah C = P.K 

 

2.1.3 Dekripsi Hill Cipher 

Proses dekripsi pada Hill Cipher pada dasarnya sama dengan proses 

enkripsinya. Namun matriks kunci harus diinvers terlebih dahulu. Secara 

matematis, proses dekripsi pada Hill Cipher adalah P = K
-1

.C. 

 

2.2 Matriks 

Matriks adalah himpunan skalar (bilangan riil atau kompleks) yang disusun 

secara empat persegi maupun persegi panjang menurut baris-baris dan kolom-

kolom.  

Skalar – skalar itu disebut elemen matriks. Untuk pembatasnya biasanya 

diberikan tanda [ ] atau ( ) atau || || (Nugraha, 2001).Notasi Matriks merupakan 

sebuah matriks yang diberi variabel A memiliki elemen-elemen baris dan kolom 

seperti notasi berikut (Leon, 2001). 

Matriks A dapat ditulis matriks A(mxn) = a(ij).  

 

Keterangan: 

i = 1, 2, 3,… m  

j = 1, 2, 3,… n  

m = jumlah baris  

n = jumlah kolom 
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2.2.1 Jenis Matriks 

Beberapa jenis matriks yang dipakai dalam proses pembuatan sistem dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Matriks Persegi (Bujur Sangkar) 

Jika m=n, maka: 

merupakan matriks 2x2,  merupakan matriks 

3x3 (Leon, 2001). 

2. Matriks Satuan (Identitas) 

Jika aij = 0 untuk i ≠ j dan aij = 1 untuk i=j, maka : 

(Leon, 2001). 

 

2.2.2 Operasi Pada Matriks 

Berikut akan dijelaskan beberapa operasi matriks yang akan digunakan pada 

sistem. 

1. Penjumlahan Matriks 

Jika matriks A = (aij), matriks B = (bij), dan matriks C = (cij), maka: 

 

Jika aij + bij = cij untuk setiap i dan j dan kedua matriks memiliki ukuran 

yang sama (Leon, 2001). Contoh penjumlahan matriks 2x2: 

 

2. Perkalian Matriks 

Beberapa bentuk perkalian matriks akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perkalian Matriks dengan Bilangan Skalar  

Jika α = bilangan skalar, matriks A = (aij), matriks B = (bij), maka: 

 

Jika bij = α x aij untuk setiap i dan j (Leon, 2001).  

Contoh perkalian matriks 2x2 dengan bilangan skalar: 
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b. Perkalian Dua Matriks 

Jika matriks A = (aij), matriks B = (bij), dan matriks C = (cij), maka: 

 

Jika untuk setiap i dan j (Leon, 2001).  

Contoh perkalian dua matriks 2x2: 

 

 

2.2.3 Matriks Transpose 

Jika matriks A = (aij), matriks B = (bij), maka:  

 

Jikabij = aji untuk setiap i dan j (Leon, 2001).  

Contoh Matriks Transpose 2x2: 

 

 

2.2.4 Determinan Matriks 

Jika matriks , maka nilai determinan matriks adalah: 

 

Jika bij = aji untuk setiap i dan j (Leon, 2001).  

Contoh determinan matriks 2x2: 

 

Sifat Determinan:  

1. Nilai determinan suatu matriks tidak berubah jika matriks tersebut 

ditranspose  

2. Nilai determinan akan berubah tanda bila salah satu baris atau kolom 

dipertukarkan dengan baris atau kolom lain.  

3. Nilai determinan akan berubah menjadi k kali jika setiap elemen suatu baris 

atau kolom dikalikan dengan k.  
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2.2.5 Minor Dan Kofaktor 

Berikut dapat dilihat penjelasan tentang operasi matriks minor dan kofakor. 

1. Minor 

Minor dari sebuah matriks .  adalah matriks yang 

berasal dari matriks yang baris ke-i dan kolom ke-j dihilangkan (Leon, 

2001). Contoh minor dari matriks 2x2: 

 

:Dari matriks dari matriks A, baris ke-1 dan kolom ke-1 dihilangkan, 

maka =  

:Dari matriks dari matriks A, baris ke-1 dan kolom ke-2 dihilangkan, 

maka =  

:Dari matriks dari matriks A, baris ke-2 dan kolom ke-1 dihilangkan, 

maka =  

:Dari matriks dari matriks A, baris ke-2 dan kolom ke-2 dihilangkan, 

maka =  

2. Kofaktor 

Jika sebuah matriks , maka disebut matriks kofator 

(Leon, 2001). Contoh kofaktof dari matriks 2x2: 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Invers Matriks 

Jika matriks , matriks , maka B dikatakan invers A jika AB 

= BA = 1. Invers matriks A diberi simbol atau . Cara menghitung invers matriks: 
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2.3 Kriptografi 

Kriptografi (cryptography) merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan 

agar aman. (cryptography is the art and science of keeping message secure. 

“Crypto” berarti “secret” (rahasia) dan “graphy” berarti “writing” (tulisan) 

(Sasangko, 2005).  

Dalam hal ini kriptografi disebut dengan ilmu dan seni, karena dari sejak 

jaman dahulu orang-orang mempelajari dan memperdalam sistem pengamanan 

pesan ini, sehingga menghasilkan berbagai macam algoritma yang sudah banyak 

dikenal saat ini (Ariyus, 2006). 

 

2.3.1 Istilah dalam kriptografi 

Di dalam kriptografi sering ditemukan berbagai istilah atau terminology 

penting yang perlu diketahui seperti beberapa istilah di bawah ini:  

1. Pesan, Plainteks, dan Cipherteks 

Pesan (messege) adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan 

dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan ini adalah plainteks 

(plaintext). Pesan dapat berupa data atau informasi yang dikirim (melalui 

saluran telekomunikasi atau sejenisnya) atau yang disimpan dalam media 

perekaman. Pesan yang tersimpan tidak hanya berupa teks, teteapi juga 

berbentu citra (mage), suara/bunyi (audio), atau berkas biner lainnya. Agar 

pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan perlu 

disandikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Bentuk pesan yang 

tersaindi disebut cipherteks (ciphertext) atau kriptogram (cryptogram). 

2. Pengirim dan Penerima  

Komunikasi data melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas. Pengirim 

(sender) adalah entitas yang mengirim oesan kepada entitas lainnya. 

Penerima (receiver) adalah entitas yang menerima pesan. Entitas di sini 

dapat berupa orang, mesin computer, kartu kredit, dan sebagainya.  

3. Enkripsi dan Dekripsi  
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Proses menyandikan plainteks menjadi cipherteks disebut enkripsi 

(encryption). Sedangkan proses mengembalikan cipherteks menjadi 

plainteks semula dinamakan dekripsi (decryption).  

4. Cipher dan Kunci  

Algoritma kriptografi disebut juga cipher yaitu aturan untuk enchipering 

dan dechipering, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan 

dekripsi. Konsep matematis yang mendasari algoritma kriptografi adalah 

relasi antara dua buah himpunan yaitu himpunan yang berisi elemn-elemn 

plainteks dan himpunan yang berisi cipherteks. Dalam kriptografi modern, 

enkripsi dan dekripsi merupakan fungsi yang memetakan elemen-elemen 

antara kedua himpunan tersebut. Yang dalam hal ini algoritma tidak lagi 

dirahasiakan, tetapi kunci harus dijaga kerahasiannya. Kunci adalah 

parameter yang digunakan untuk transformasi enciphering dan deciphering. 

Misalkan P menyatakan plainteks, dan C menyatakan chiperteks, maka 

fungsi enkripsi E memetakan P ke C, dan dengan menggunakan kunci K, 

maka fungsi enkripsi dan dekripsi dapat ditulis sebagai berikut: 

(P) = C ……………………………………………..……………….. (2.7) 

Dan fungsi dekripsi D memetakan C ke P,  

(C) = P ……………………………………………………………… (2.8) 

Karena proses enkripsi kemudian dekripsi mengembalikan pesan ke pesan 

asal, maka kesamaan berikut benar, 

(P)) = P ………………………………………………………… (2.9) 

Keamanan algoritma kriptografi diukur dari banyaknya kerja yang 

dibutuhkan untuk memecahkan cipherteks menjadi plainteksnya tanpa 

mengetahui kunci yang digunakan (Munir, 2006). 

5. Sistem Kriptografi  

Kriptografi membentuk sebuah sistem yang dinakaman sistem kriptografi. 

Sistem kriptografi (Cryptosystem) adalah kumpulan yang terdiri dari 

algoritma kriptografi, semua plainteks dan cipherteks yang mungkin, dan 

kunci. Di dalam sistem kriptografi, cipher hanyalah salah satu komponen 

saja. 

6. Penyadap  
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Penyadap (eavesdropper) adalah orang yang mencoba menangkap pesan 

selama ditansmisikan. Tujuan penyadap adalah untuk mendapatkan 

informasi sebanyak-bnayknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan cipherteks. Nama 

lain peyadap: enemi, adversary, intruder, interceptor, bad guy.  

7. Kriptanalisis dan Kriptologi  

Kriptografi berkembang sedemikian rupa sehingga melahirkan bidang yang 

berlawanan yaitu kriptanalisis. Kriptanalisis (cryptanalysis) adalah ilmu dan 

seni untuk memecahkan cipherteks menjadi plainteks tanpa mengetahui 

kunci yang digunakan. Pelakunya disebut kriptanalisis. Jika seorang 

kriptografer (cryptographer) mentransformasikan plainteks menjadi 

cipherteks dengan suaatu algoritma dan kunci maka sebaliknya seorang 

kripatanalisis berusaha untuk memecahkan cipherteks tersebut untuk 

menemukan plainteks atau kunci. Kriptologi (cryptologi) adalah studi 

mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Baik kriptografi dan kriptanalisis 

keduanya saling berkaitan (Munir, 2006). 

 

2.3.2 Aspek dalam kriptografi 

Kriptografi bertujuan untuk memberi layanan keamanan (yang juga 

dianamakan sebagai aspek-aspek keamanan) sebagai berikut:  

1. Kerahasian (confidentiality)  

Kerahasiaan (confidentiality) adalah layanan yang ditujukan untuk menjaga 

agar pesan tidak dapat dibca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Di dalam 

kriptografi, layanan ini direalisasikan dengan menyandikan pesan menjadi 

cipherteks. 

2. Integritas Data (Data Integrity)  

Integritas Data (Data Integrity) adlaah layanan yang menjamin bahwa pesan 

masih utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengirimin. Dengan kata 

lain, aspek keamanan ini dapat diungkapkan sebaga pertanyaan : “Apakah 

pesan yang diterima masih asli atau tidak mengalami perubahan 

(modifikasi)?”. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki 

kemampuan untuk mendeteksi manipulasi pesan oleh pihak-pihak yang 
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tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan pensubtitusian data 

laian ke dalam pesan yang sebenarnya. Dalam kriptografi, layanan ini 

direalisasikan dengan menggunakan tanda tangan digital. Pesan yang 

ditandatangani menyiratkan bahwa pesan yang dikirim adalah asli. 

3. Otentikasi (authentication)  

Otentikasi (authentication) adalahan layanan yang berhubungan dengan 

identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang 

berkomunikasi (user authentication atau entity authentication) maupun 

mengidentifikasi kebenaran semua pesan (data origin authentication). Dua 

pihak yang saling berkomunikasi harus dapat mengotentikasi satu sama lain 

sehingga ia dapat memastikan sumber pesan. Pesan yang dikirim melalui 

saluran komunikasi juga harus diotentikasi asalnya. Dengan kata lain, aspek 

keamanan ini dapat diungkapkan sebagai pertanyaan : “Apakah pesan yang 

diterima benar-benar berasal dari pengirim yan benar?”. Otentikasi sumber 

pesan secara implisit juga memberikan kepastian integritas data, sebab jika 

pesan telah dimodifikasi berarti sumber pesan sudah tidak benar. Oleh 

karena itu, layanan integritas data selalu dikombinasikan dengan layanan 

otentikasi sumber pesan. Di dalam kriptografi, layanan ini direalisasikan 

dengan menggunakan tanda tangan digital. Tanda-tangan digital 

menyatakan sumber pesan. 

4. Nirpenyangkalan (non-repudiation)  

Nirpenyangkalan (non-repudiation) adalah layanan untk mencegah entitas 

yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengirim pesan 

menyangkal melakukan pengirim atau penerima pesan menyangkal telah 

menerima pesan. Sebagai conto misalkan pengirim pesan memberikan 

otoritas kepada penerima pesan untuk melakukan pembelian, namun 

kemudian ia menyangkal telah memberikan otoritas terseut. Contoh lainnya, 

misalkan seorang pemilik emas mengajukan tawaran kepasa took mas 

bahwa ia akan menjual emasnya. Tetapi, tiba-tiba harga emas turun dastis, 

lalu ia membantah telah mengajukan tawaran menjual emas. Dalam hal ini, 

pihak took emal perlu proseud nirpenyangkalan untuk membuktikan bahwa 

pemilik emas telah melakukan kebohongan (Munir, 2006). 
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2.4 Pengertian Android 

Menurut Nasruddin Safaat h (Pemrograman aplikasi mobile smartphone dan 

tablet PC berbasis android 2012:1) android adalah sebuah sistem operasi pada 

handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android 

bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin menggunakannya pada perangkat 

mereka.  

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam 

peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru 

yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan 

Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan 

peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, 

Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.  

Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007,Android bersama 

Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka 

pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google merilis kode–kode Android di 

bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka 

perangkat seluler.  

 

2.4.1 Kelebihan android 

Dalam sistem operasi android memiliki kelebihan antara lain : 

1. Multitasking –Android yang mampu membuka beberapa aplikasi sekaligus 

tanpa harus menutup salah satunya.  

2. Kemudahan dalam Notifikasi Setiap ada SMS, Email, atau bahkan artikel 

terbaru dari RSS Reader, akan selalu ada notifikasi di Home Screen Ponsel 

Android, tak ketinggalan Lampu LED Indikator yang berkedip-kedip, 

sehingga pengguna tidak akan terlewatkan satu SMS, Email ataupun 

Misscall sekalipun.  
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3. Akses Mudah terhadap Ribuan Aplikasi Android lewat Google Android App 

Market. Ada banyak ribuan aplikasi dan games yang siap untuk Anda 

download di ponsel Android.  

4. Pilihan Ponsel yang beranekaragam – Bicara ponsel Android, akan terasa 

„beda‟ dibandingkan dengan iOS, jika iOS hanya terbatas pada iPhone dari 

Apple, maka Android tersedia di ponsel dari berbagai produsen, mulai dari 

Sony Ericsson, Motorola, HTC sampai Samsung.  

5. Dan setiap pabrikan ponsel pun menghadirkan ponsel Android dengan gaya 

masing-masing, seperti Motorola dengan Motoblur-nya, Sony Ericsson 

dengan TimeScape-nya.  

6. Bisa menginstal ROM yang dimodifikasi, ada banyak Costum ROM yang 

bisa di pakai di ponsel Android.  

7. Widget di homescreen, dapat dengan mudah mengakses berbagai setting 

dengan cepat dan mudah.  

 

2.4.2 Kelemahan android 

Walaupun memiliki kelebihan android juga memiliki kelemahan antara lain: 

1. Koneksi Internet yang terus menerus, kebanyakan ponsel berbasis system 

ini memerlukan koneksi internet yang simultan alias terus menerus 

aktif.Koneksi internet GPRS selalu aktif setiap waktu, itu artinya harus siap 

berlangganan paket GPRS yang sesuai dengan kebutuhan.  

2. Iklan – Aplikasi di Ponsel Android memang bisa didapatkan dengan mudah 

dan gratis, namun konsekuensinya di setiap Aplikasi tersebut, akan selalu 

Iklan yang terpampang, entah itu bagian atas atau bawah aplikasi.  

 

2.5 Arsitektur Sistem Operasi Android 

Menurut Burnette, Ed, 2009. Arsitektur sistem terdiri atas 5 layer, 

pemisahan layer bertujuan untuk memberikan abstraksi sehingga memudahkan 

pengembangan aplikasi. Layer – layer tersebut adalah Layer Kernel, Layer 

Libraries, Layer Runtime, Layer Framework Aplikasi, dan Layer Aplikasi. 
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Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Operasi Android 

Sumber: Burnette,Ed. Hello, Android – Introducing Google’s Mobile 

development Platform, 2nd Edition. 2009. 

2.5.1 Layer Kernel 

Sistem operasi Android dikembangkan dari GNU / kernel Linux, diciptakan 

oleh Linus Torvald ketika ia masih menjadi mahasiswa di Universitas Helsinki 

pada tahun 1991. Android dapat dimasukkan ke berbagai perangkat, hal ini karena 

GNU / Linux mendukung kernel yang memiliki lapisan abstraksi perangkat keras. 

Selain itu, dengan GNU / kernel Linux juga mendukung manajemen memori, 

manajemen proses, jaringan dan jenis servis lainnya. 

 

2.5.2 Layer Libraries 

Layer di atas kernel adalah Native libraries. Pustaka asli android semua 

ditulis dalam C atau C + +, dikompilasi untuk arsitektur perangkat keras khusus 

yang digunakan oleh smartphone, dan diinstal oleh vendor smartphone juga. 

Beberapa pustaka asli yang paling penting adalah sebagai berikut menurut 

Burnette,Ed, 2009: 

1. Surface manager : Android menggunakan composite window manager yang 

mirip dengan Vista (Ms Windows) atau Compiz Fusion (GNU / Linux), tapi 

jauh lebih sederhana. Alih-alih gambar langsung ke buffer layar, perintah 
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gambar kita masuk ke bitmap rahasia yang kemudian digabungkan dengan 

bitmap lain untuk membentuk tampilan pengguna. 

2. 2D dan 3D graphics : objek dua dan tiga-dimensi dapat dikombinasikan 

dalam user interface tunggal di Android. Pustaka akan menggunakan 3D 

hardware jika perangkat keras mendukung atau menggunakan perangkat 

lunak jika perangkat keras tidak ada. 

3. Media codecs : Android dapat memutar video dan juga memutar ulang 

rekaman audio dalam berbagai format termasuk AAC, AVC (H.264), 

H.263, MP3, dan MPEG-4. 

4. SQL database : di Android terdapat mesin SQLite database ringan, 

database yang sama digunakan di Firefox dan Apple iPhone. 

5. Browser engine : Untuk tampilan cepat dari konten HTML, Android 

menggunakan pustaka WebKit. WebKit ini adalah mesin yang sama 

digunakan dalam browser Google Chrome, browser Safari Apple, iPhone 

Apple, dan platform Nokia S60. 

 

2.5.3 Layer Runtime 

Lapisan di atas kernel adalah Android runtime, termasuk mesin virtual 

Dalvik (Dalvik VM) dan library inti Java. Dalvik VM adalah implementasi Java 

dari Google, dioptimalkan untuk perangkat mobile. Semua kode yang ditulis 

untuk Android akan ditulis di Java dan dijalankan dalam Virtual Machine. Dalvik 

berbeda dari Java tradisional dalam dua hal penting: 

1. Dalvik VM  menjalankan .dex file, yang dijabarkan pada waktu kompilasi 

dari standar file .class dan .jar. File .dex adalah lebih kompak dan efisien 

daripada file .class, suatu pertimbangan penting untuk memori terbatas dan 

perangkat bertenaga baterai yang berbasis Android. 

2. LibraryJava core yang datang dengan Android berbeda dari pustaka Java 

Standard Edition (Java SE) dan Java Mobile Edition (Java ME). 

 

2.5.4 Layer Framework Aplikasi 

Lapisan di atas Native Libraries dan runtime, adalah lapisan Application 

Framework. Lapisan ini menyediakan blok tingkat tinggi, bagian paling penting 
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dari framework adalah sebagai berikut sumber diambil dari Burnette,Ed. Hello, 

Android – Introducing Google’s Mobile development Platform, 2nd Edition. 

2009: 

1. Activity Manager : ini mengontrol siklus hidup aplikasi 

2. Content Provider : objek ini mengkapsulasi data yang harus dibagi antara 

aplikasi, seperti kontak. 

3. Resource Manager : Sumber daya apa yang terjadi dengan program anda 

yang tidak diprogramkan. 

4. Location Manager : Android juga mendukung perhitungan posisi kita 

menggunakan informasi dari menara ponsel di dekatnya, dan jika kita 

tersambung ke hotspot wifi, maka dapat menggunakannya juga. 

5. Notification Manager : Acara seperti pesan yang datang, janji, peringatan 

proximity, invasi asing, dan banyak lagi. 

 

2.5.5 Layer Aplikasi dan Widgets 

Lapisan teratas dalam diagram arsitektur Android adalah Applications and 

Widgets. Applications adalah program yang dapat mengambil alih seluruh layar 

dan berinteraksi dengan pengguna. Di sisi lain, Widget (kadang-kadang disebut 

gadget), hanya beroperasi di sebuah persegi panjang kecil dari aplikasi layar 

Home. 

 

2.5.6 Virtual Machine Dalvik 

Menurut Wikipedia, 2013, Dalvik  adalah  sebuah  Virtual  Machine (VM) 

berbasis register yang telah dioptimasi untuk berjalan pada perangkat embedded 

dengan memori minim.  Dalvik  juga  dirancang  untuk memungkinkan  beberapa  

instans  VM  berjalan sekaligus  secara  efisien.  Dalvik  bergantung  pada kernel  

linux  untuk  menyediakan  fungsionalitas level  rendah  seperti  isolasi  proses,  

threading  dan manajemen memori low level Dalvik VM ini dirancang khusus 

oleh para engineer  Google  sebagai  bagian  dari  platform mobile  android.  

Selain  masalah  optimasi  untuk perangkat  embedded,  sebenarnya  salah  satu  

alasan Dalvik  dibuat  adalah  dikarenakan  masalah  lisensi dengan  sun,  dimana  
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Java Micro Edition  berlisensi GPL  versi  2,  sedangkan  platform  Android  akan 

dirilis dengan license Apache versi 2.  

 

2.5.7 Application Programming Interface (API) Android 

Berikut  adalah  beberapa API  utama  yang disediakan  oleh  Android yang 

diambil dari sumber http://developer.android.com/guide/index.html,  yaitu  API  

untuk manipulasi Graphical User Interface  (GUI),  akses storage,  manipulasi  

grafik,  akses  location  based service,  dan  manipulasi peta.  

1. Graphical User Interface (GUI) 

Package  android.view  menyediakan  berbagai kelas-kelas  yang  akan  

digunakan  untuk menangani  screen,  layout,  dan interaksinya dengan 

pengguna.  

2. Akses Storage 

Android menggunakan mekanisme storage yang  berbeda  dengan  sistem  

operasi  yang konvensional  dimana  setiap  file  dalam Android  bersifat  

private  terhadap  aplikasi tersebut.  

3. Manipulasi Grafik  

Package  android.graphics menyediakan  manipulasi  grafik  low-level 

seperti  kanvas,  point,  pewarnaan,  dan manipulasi bentuk pada screen.  

4. Manipulasi  Peta  

Package  com.google.android.maps menyediakan  API  untuk  mengakses  

Google Map.  

5. Akses Location-based Service 

Package android .location  berisi  kelas-kelas  untuk  mengakses  berbagai  

layanan berbasis lokasi. 

 

2.6 Tools Pendukung Pembuatan Aplikasi Android 

2.6.1 Java Development Kit (JDK) 

JDK  adalah  software  development  kit  merupakan  seperangkat  kode, 

library, form dan paket yang berguna untuk membuat aplikasi atau appletjava. Di 

dalam JDK terdapat Java Runtime Environment (JRE) yang akan memproses 

bytecode yang dihasilkan dari interpenter java. Tugas dari interpenter java ini adalah 
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untuk meng-compilesource.java menjadi source.class yang selanjutnya 

source.class inilah yang akan dijalankan oleh JRE.  

 

2.6.2 Software Development Kit (SDK) 

SDK adalah suatu kumpulan dari library dan toolkit seperti emulator untuk 

mengembangkan atau menciptakan aplikasi untuk suatu perangkat lunak, 

perangkat computer, system operasi atau platform. Di dalam SDK terdapat tools 

yang dibutuhkan dalam pengembangan android, diantaranya yaitu adb shell yang 

merupakan singkatan dari android development bridge yang dapat menjalankan 

terminal android seperti terminal pada system operasi linux, dan command   yang 

terdapat dalam adb shell sendiri seperti command linux pada umumnya. 

 

2.6.3 Eclipse 

Eclipse adalah sebuah Integrated Development Environment (IDE) untuk 

mengembangkan  perangkat  lunak  dan  dapat  dijalankan  di  semua  

platform(platform-independent). Berikut ini adalah sifat dari Eclipse:  

a) Multi-platform:  Target  sistem  operasi  eclipse  adalah Microsoft 

Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS X.  

b) Mulit-language:  Eclipse  dikembangkan  dengan  bahasa  pemrograman 

Java,  akan  tetapi  Eclipse  mendukung pengembangan  aplikasi  berbasis 

bahasa pemrograman lainnya, seperti C/C++, Cobol, Python, Perl, PHP, 

dan lain sebagainya.  

c) Multi-role: Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun 

bisa digunakan untuk aktivitas seperti dokumentasi, test perangkat lunak, 

pengembangan web, dan lain sebagainya 

 Eclipse pada saat ini merupakan salah satu IDE favorit dikarenakan open 

source, yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman perangkat 

lunak ini. Selain itu Kelebihan dari eclipse yang membuatnya popular adalah 

kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan komponen 

yang dinamakan plugin. 

 Secara standar Eclipse selalu dilengkapi dengan Java Development Tools 

(JDE), plug-in  yang  membuat  Eclipse  kompatibel  untuk  mengembangkan 
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program  Java,  dan  Plug-in  Development  Environment (PDE)  untuk 27 

mengembangkan  plug-in  baru.  Eclipse  beserta  plug-in-nya  diimplementasikan 

dalam  bahasa  pemrograman  Java.  Konsep  Eclipse  adalah  IDE  yang  terbuka 

(open), mudah diperluas (extensible) untuk apa saja, dan tidak untuk sesuatu yang 

spesifik. Apabila ingin mengembangkan program C/C++ terdapat plug-in CDT 

(C/C++ Development Tools). 


