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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka ini, peneliti hendak membahas berhubungan 

dengan landasan teori yang akan digunakan untuk mengkaji sistem yang akan 

dibuat. Pada bab ini akan dibahas tentang beberapa konsep dasar-dasar 

elekronika, perhitungan kWh, dan Android. Hal lain pada bab ini akan dibahas 

berkaitan dengan microcontroller AVR, ESP-12 8266, dan RTC DS3231. 

Semua pembahasan tersebut berguna dalam menunjang sistem yang akan dibuat, 

kemudian sistem dapat beroperasi sesuai dengan yang diinginkan. 

2.1 Microcontroller 

Microcontroller adalah sebuah micro computer yang mempunyai fungs i 

vital dalam suatu chip[5]. Microcontroller merupakan bagian penting yang 

didalamnya terdapat sebuah inti processor atau IC (Integrated Circuit). Bagian 

inti dari processor  tersebut yaitu sepasang memory RAM (Random Access 

Memory) dan ROM (Read Only Memory) atau keduanya, serta instrumen output 

input. Microcontroller adalah suatu piranti keras digital yang memiliki pin 

output dan input serta berperan penuh terhadap read and write program dengan 

cara tertentu. Microcontroller merupakan komputer berukuran mikro di dalam 

chip yang berfungsi untuk mengendalikan instrumen elektronik dengan tujuan 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya. Microcontroller dalam 

istilah lain dapat diartikan “pengendali kecil” yang awalnya komponen-

komponen pendukung yang digunakan sangat komplek seperti IC, TTL, dan 

CMOS kemudian kebutuhan sebuah sistem elektronik dapat diperkecil yang 

terpusat serta diatur oleh microcontroller tersebut.  

Microcontroller sering diterapkan dalam suatu alat produk dan suatu alat 

yang dapat diatur secara otomatis, seperti yang diterapkan pada remot kontrol, 

sistem kontrol mesin, alat rumah tangga, dan sejenisnya. Dengan meminimalis ir 

ukuran, biaya, dan penggunaan tenaga jika dibandingkan mendesain 
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memanfaatkan microprocessor, memory, dan perangkat output-input yang 

terpisah. Keberadaan microcontroller dapat menghasilkan sebuah sistem kontrol 

elektrik yang digunakan pada berbagai tahapan menjadi lebih simple. Dengan 

penerapan microcontroller tersebut maka:  

a) Struktur elektronik menjadi lebih sederhana. 

b) Sistem elektronik menjadi lebih cepat karena mayoritas dari sistem 

merupakan software yang cenderung mudah untuk ditransformasi.  

c) Menjadikan sistem yang lebih kompak, sehingga gangguan yang ada lebih 

mudah ditelusuri. 

Microcontroller akan berfungsi dengan baik apabila kebutuhan komponen 

eksternal-nya terpenuhi. Komponen eksternal ini disebut sistem minimum. 

Untuk menjalankan sistem , setidaknya diperlukan sistem  clock dan reset. 

Namun ada beberapa microcontroller yang sudah tersedia sistem  clock internal, 

sehingga meskipun tanpa adanya komponen eksternal pun microcontroller 

sudah dapat beroperasi. 

Minimum sistem adalah sebuah serangkaian microcontroller yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengoperasikan suatu aplikasi. Sebuah IC microcontroller 

menjadi tidak berguna apabila tidak ada perangkat pendukung lainnya. Pada 

hakekatnya sebuah sistem microcontroller mempunyai prinsip yang sama. 

Tugas akhir ini menggunakan IC ATMEGA 328, hal tersebut dikarenakan 

peneliti melihat banyaknya pin sehingga dalam penggunaannya tidak 

memerlukan IC tambahan. 

ATMEGA 328 merupakan IC microcontroller yang diproduksi oleh atmel. 

Atmel memiliki arsitektur Reduce Instruction Set Computer (RISC) yang dalam 

rangkaian proses penyelesaian data menggunakan waktu lebih singkat daripada 

yang arsitektur Completed Instruction Set Computer (CISC). IC microcontroller 

ATMEGA 328 memiliki arsitektur Harvard, yaitu menyajikan secara terpisah 

antara memori untuk data dan memori untuk code program. Tujuannya adalah 

agar dapat bekerja secara maximum dan sejajar.[5] 
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Perintah-perintah dalam program memory dijalankan sejalur dalam satu 

individual, sehingga ketika ada suatu instruksi dikerjakan maka perintah 

berikutnya sudah diambil dari program memory. Konsep tersebut yang kemudian 

memungkinkan perintah-perintah dapat diselesaikan dalam satu waktu. Register 

multifungsi 32 x 8 bit bertugas untuk membantu operasi pada Arithmatic Logic 

Unit (ALU) yang dapat diselesaikan dalam satu waktu. Enam dari register 

multifungsi tersebut dapat dipakai menjadi tiga buah register pointer 16 bit 

dalam bentuk pengalamatan secara tidak langsung dengan proses pengambilan 

data pada space memory. 

 

Gambar 2.1 Architecture ATMEGA 328 [5] 

 
Gambar 2.2 Konfigurasi Pin ATMEGA 328 [5] 
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Port Pin Alternate Functions 

PB7 

XTAL2 (Chip Clock Oscillator pin 2) 

TOSC2 (Timer Oscillator pin 2) 

PCINT7 (Pin Change Interrupt 7) 

PB6 

XTAL1 (Chip Clock Oscillator pin 1 or External clock 

input) 

TOSC1 (Timer Oscillator pin 1) 

PCINT6 (Pin Change Interrupt 6) 

PB5 
SCK (SPI Bus Master clock input) 

PCINT5 (Pin Change Interrupt 5) 

PB4 
MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output) 

PCINT4 (Pin Change Interrupt 4) 

PB3 

MOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input) 

OC2A (Timer/Counter 1 Output Compare Match A Output) 

PCINT3 (Pin Change Interrupt 3) 

PB2 

SS (SPI Bus Master Slave Select) 

OC1B(Timer/Counter 1 Output Compare Match B Output) 

PCINT2 (Pin Change Interrupt 2) 

PB1 
OC1A (Timer/Counter 1 Output Compare Match A Output) 

PCINT1 (Pin Change Interrupt 1) 

PB0 

ICP1 (Timer/Counter 1 Input Capture Input) 

CLKO (Divided System  Clock Output) 

PCINT0 (Change Interrupt 0) 

Table 2.1 Port B [5] 

Port Pin Alternate Functions 

PC6 
Reset (Reset pin) 

PCINT14 (Pin Change Interrupt 14) 

PC5 
ADC5 (ADC Input Channel 5) 

SCL (2-wire Serial Bus Clock Line) 
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PCINT13 (Pin Change Interrupt 13) 

PC4 

ADC4 (ADC Input Channel 4) 

SDA (2-wire Serial Bus Data Input/Output Line) 

PCINT12 (Pin Change Interrupt 12) 

PC3 
ADC3 (ADC Input Channel 3) 

PCINT11 (Pin Change Interrupt 11) 

PC2 
ADC2 (ADC Input Channel 2) 

PCINT10 (Pin Change Interrupt 10) 

PC1 
ADC1 (ADC Input Channel 1) 

PCINT9 (Pin Change Interrupt 9) 

PC0 
ADC0 (ADC Input Channel 0) 

PCINT8 (Pin Change Interrupt 8) 

Table 2.2 Port C [5] 

Port Pin Alternate Functions 

PD7 
AIN1 (Analog Comparator Negative Input) 

PCINT23 (Pin Change Interrupt 23) 

PD6 

AIN0 (Analog Comparator Positive Input) 

OC0A (Timer/Counter 0 Output Compare Match A Output) 

PCINT22 (Pin Change Interrupt 22) 

PD5 

T1 (Timer/Counter 1 External Clock Input/Output) 

OC0B (Timer/Counter 0 Output Compare Match B Output) 

PCINT21 (Pin Change Interrupt 21) 

PD4 

XCK (USART External Clock Input/Output) 

T0 (Timer/Counter 0 External Counter Input) 

PCINT20 (Pin Change Interrupt 20) 

PD3 

INT1 (External Interrupt 1 Input) 

OC2B (Timer/Counter 2 Output Compare Match B Output) 

PCINT19 (Pin Change Interrupt 19) 

PD2 INT0 (External Interrupt 0 Input) 
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PCINT18 (Pin Change Interrupt 18) 

PD1 
TXD (USART Output Pin) 

PCINT17 (Pin Change Interrupt 17) 

PD0 
RXD (USART Input Pin) 

PCINT16 (Pin Change Interrupt 16) 

Table 2.3 Port D [5] 

2.1.1 Modul ESP-12 8266 

ESP-12 8266 adalah modul wireless sebagai aksesoris dari 

microcontroller sejenis arduino. Tujuannya adalah agar terhubung secara 

langsung dengan perangkat WiFi dan membangun jaringan TCP/IP. Cara 

menghubungkan modul ESP-12 8266 pada AVR ATMEGA 328 adalah 

dengan menghubungkan ESP IO4 ke AVR pin 8 GND, kemudian ESP IO5 

ke AVR pin 21 AREF. 

Keberadaan modul ESP-12 8266 sangat membantu untuk membuat 

proyek-proyek secara Stand Alone. Saat ini jenis ESP 8266 sudah banyak 

ditemui. Fungsinya hampir sama tetapi perbedannya terletak pada pin 

GPIO (General Purpose Output Input) pada masing-masing tipe. 

Diantaranya ESP-01, ESP-02, ESP-03, ESP-04, ESP-05, ESP-06, ESP-07, 

ESP-08, ESP-09, ESP-10, ESP-11, ESP-12, ESP-12E, ESP-12F, ESP-12S, 

ESP-13, ESP-14, WROOM-02, WT8266-S118. 

 

Gambar 2.3 ESP-12 8266 [6] 
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2.1.2 Sensor ACS712- 5A 

Sensor arus merupakan alat yang dipakai untuk mengukur kuat 

tegangan arus listrik. Metode Hall Effect Sensor digunakan pada sensor 

arus. Hall Effect Sensor adalah sensor yang dimanfaatkan guna 

menemukan medan magnet [3]. 

 

Gambar 2.4 Sensor arus ACS712 5A [3] 

Sensor Hall Effect akan mengeluarkan suatu tegangan yang seimbang 

dengan kapasitas tegangan medan magnet yang ditangkap oleh sensor Hall 

Effect. Indikasi ditemukannya pergantian kapasitas tegangan medan 

magnet tidak sulit sebab hanya membutuhkan induktor yang berfungs i 

sebagai sensor. [3]. 

Kekurangan dari detektor yang memanfaatkan induktor yaitu pada 

tegangan medan magnetnya yang statis tidak dapat ditangkap. Sensor 

tersebut terdiri atas beberapa susunan silikon yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan arus listrik. Melalui penggunaan teknik tersebut, aliran arus 

akan terbaca oleh besaran tegangan yang berupa gelombang sinusoidal [3]. 

2.2 Dasar Elekronika 

2.2.1 Arus Listrik 

Arus listrik merupakan sejumlah muatan listrik yang menghantarkan 

setiap satuan waktu. Muatan listrik dapat dihantarkan melalui media 

konduktor, sehingga rumus dapat dijabarkan sebagai berikut: 

𝐼 =
𝑄

𝑡
    [7] ..………………………………………………………................................…. .( 1) 

Rumus 2.1 Arus Listrik 
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Keterangan: 

I = Arus Listrik(ampere) 

Q = Tegangan  listrik (volt) 

t  = Waktu (second) 

 

2.2.2 Muatan Listrik 

Muatan listrik (Q) merupakan pengukuran sejumlah beban dasar 

yang dipunyai suatu entitas. Satuan Q ialah coulomb, sedangkan muatan 

dasarnya bernilai 6.24 x 1018. Kualitas yang dimiliki oleh suatu entitas 

adalah Q, bentuknya dapat berwujud muatan positif (proton) maupun 

muatan negative (electron). Total muatan listrik suatu materi atau atom 

tersebut dapat menjadi negatif, apabila atomnya kelebihan electron. 

Sebaliknya, jika atom yang kekurangan electron maka akan bermuatan 

positif. Tingginya suatu muatan bergantung dari kekurangan atau 

kelebihan kandungan electron, maka dari itu atom (muatan materi) adalah 

hasil dari kelipatan satuan dasar Q. Pada atom yang objektif (neutron), 

proton akan berjumlah seimbang dengan electron yang mengelilinginya 

atau dapat dikatakan tak bermuatan atau membentuk muatan total yang 

objektif.[7] 

2.2.3 Rumus Dasar Perhitungan kWh (Kilo Watt Hour) 

2.2.3.1 Hukum Ohm 

Hukum Ohm adalah konsep yang mengkaji tentang ikatan 

antara Volt (Tegangan), Ampere (Arus) dan Ohm (Hambatan 

listrik dalam sirkuit). Satu Ohm merupakan tahanan listrik 

hingga dapat mengakibatkan selisih satu volt ketika arus sebesar 

satu Ampere bergerak.  

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muatan_dasar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://id.wikipedia.org/wiki/Materi
http://id.wikipedia.org/wiki/Materi
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“Besar arus listrik (I) yang mengalir melalui sebuah 

penghantar atau Konduktor akan berbanding lurus 

dengan beda potensial atau tegangan (V) yang 

diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan 

hambatannya (R)”.[8] 

 

V = I . R [8] ..………………......................…………………………………………..( 2) 

Rumus 2.2 Selisih Potensial 

𝐼 =
𝑉

𝑅
  [8] ..…………………......................…………………………....……………. .( 3) 

 Rumus 2.3 Tegangan Arus 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 [8] ..………….......................………………………………………...……….. (4) 

Rumus 2.4 Tahanan 

Keterangan: 

V   = Selisih Potensial (volt)  

I    = Tegangan arus (ampere) 

R   = Tahanan (ohm) 

 

2.2.3.2 Hukum Kirchhoff 

Hukum Kirchhof merupakan pengabungan beberapa 

rangkaian majemuk yang biasa disebut dengan rangkaian 

sederhana. Rangkaian majemuk mencontoh hukum Kirchhof 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Hukum Kirchoff I 

”Jumlah arus yang menuju (masuk) titik percabangan 

sama dengan  arus yang meninggalkan (keluar) dari titik 

percabangan” [7] 
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Maka bisa dirumuskan sebagaimana dibawah ini: 

iMasuk                ikeluar 

 

Gambar 2.5 Peredaran Arus [7] 

Hukum Kirchoff II 

”Dalam sebuah rangkaian tertutup jumlah gaya gerak 

listrik (E) sama  dengan jumlah penurunan potensial 

(i.R)” [7] 

Maka bisa dirumuskan sebagaimana dibawah ini: 

E = I . R [7] .........…………………………………………………...………..( 5) 

Rumus 2.5 Dinamika Listrik 

Keterangan: 

E  = Dinamika Listrik (volt) 

I   = Tegangan Listrik (a) 

R  = Tahanan (ohm) 

 

2.2.3.3 Daya atau Power Listrik (W) 

Daya atau power listrik dijabarkan bagaikan percepatan 

hantaran dorongan arus listrik pada jalinan listrik. Daya listrik 

mempunyai Satuan Internasional (SI), yaitu watt. Namun ada 

keadaan lain yang lebih penting sesudah besar hambatan 

(tahanan), yaitu banyaknya daya resistor. Daya resistor 

melambangkan daya yang dipunyai oleh suatu resistor ketika 

menampung energi arus listrik.[9]   

http://id.wikipedia.org/wiki/Energi_listrik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangkaian_listrik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Watt
http://id.wikipedia.org/wiki/Watt
http://id.wikipedia.org/wiki/Watt
http://id.wikipedia.org/wiki/Watt
http://id.wikipedia.org/wiki/Watt


18 

 

Daya listrik dilambangkan oleh huruf P dalam 

persamaan listrik, hal tersebut sama seperti yang ada pada daya 

mekanik. Untuk menghitung daya listrik pada suatu rangkaian 

arus direct current (DC) menggunakan hukum Joule. Hukum 

tersebut serasi dengan nama belakang fisikawan Britania James 

Joule, secara perdana yang mengungkapkan bahwasannya daya 

listrik dapat beralih fungsi menjadi daya mekanik, dan berlaku 

juga kebalikannya [9].  

P = V . I . cos phi [9] .………….......................…...………. .( 6) 

Rumus 2.6 Daya 

Keterangan: 

P = daya (Watt) 

I = arus (Ampere) 

V = selisih potensia (Volt) 

Cos Phi = perbandingan antara daya nyata dan daya semu, bernilai 0.8  

 

2.2.3.4 Menghitung kWh (Kilo Watt Hour) 

kWh adalah satuan ukur untuk menghitungan penggunaan 

energi listrik pada periode satu jam. Alat yang dipakai untuk 

mengukur pemakaian daya listrik disebut dengan kWh meter. 

Alat tersebut dipakai para penyedia jasa listrik untuk 

menghitung atau mengukur pemakaian daya listrik dalam kurun 

waktu tertentu. Rumus untuk menghitung kWh adalah sebagai 

berikut: 

𝑘𝑊ℎ = (𝑉.  𝐼 .𝑐𝑜𝑠 𝑝ℎ𝑖)/1000  .  𝑡 [10] .………….....….( 7) 

Rumus 2.7 kWh 

Keterangan: 

V = perbedaan potensial (volt atau V) 

I  = arus (ampere atau A) 

Cos phi = 0.8 

http://id.wikipedia.org/wiki/DC
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_Joule&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/James_Joule
http://id.wikipedia.org/wiki/James_Joule
http://id.wikipedia.org/wiki/Ampere
http://id.wikipedia.org/wiki/Volt
http://id.wikipedia.org/wiki/Ampere
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t  = 1 ( jam) 

Sebagai contoh: 

Bohlamp yang memiliki voltase 220v dan Arus 1A, Berapakah konsumsi 

daya dalam waktu 1 jam?  

kWh  = ((220 x 1 x 0.8)/1000 x1 

 = 0.176 Watt/Jam 

Sehingga didapat hasil pemakaian bohlamp selama 1 jam secara terus 

menurus menghabiskan daya sebesar 0.176 watt. 

2.3 Relay 

Relay merupakan Switch (Saklar) yang dijalankan dengan memanfaatkan 

tenaga listrik. Relay menggambarkan pemanfaatan elemen Elektromekanika l 

(Electromechanical) terdiri atas dua komponen penting, yaitu seperangkat 

kontak saklar atau switch (Mekanikal) dan Coil (Elektromagnet). Relay memakai 

elektromagnetik sebagai dasar untuk mengaktifkan kontak saklar, tujuannya 

adalah dengan penggunaan low power (arus listrik yang relatif rendah) dapat 

menghantarkan high power (arus listrik yang ber-voltase lebih tinggi) [4]. 

Berikut ini adalah gambaran dari kompone-komponen sebuah Relay 

(Sebuah Relay dengan struktur sederhana):  

 

Gambar 2.6 Sistem kerja Relay [4] 

Relay terdiri dari dua jenis Contact Point (Kontak Poin), diantaranya: 

a. Contact Point NC (Normally Close), yakni ketika kontaktor dalam 

kondisi tertutup (On) setelah pengaktifkan akan berada pada posisi 

terbuka (Off). 
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b. Contact Point NO (Normally Open), yakni ketika kontaktor 

dalam kondisi terbuka (Off) setelah pengaktifkan akan selalu 

berada pada posisi terbuka (On). 

Berlandaskan pada gambar yang tercantum di atas, sebuah Iron Core 

(Besi) yang dikelilingi gulungan Coil sehingga dapat menjalankan fungs i 

pengendaliaan Iron Core tersebut. Jika gulungan Coil dialiri arus listrik, hingga 

dapat menyebabkan timbulnya daya electromagnet. Sehingga hal itu akan 

mengangkat Armature untuk beralih dari kondisi awal (Normally Close) di 

kondisi yang baru (Normally Open), sehingga bertindak sebagai swich yang 

mampu menghantarkan aliran listrik di kondisi terbaru (Normally Open). 

Keadaan Armature kembali pada kondisi sebelumnya (Normally Close) akan 

tidak terhubung atau menjadi (Normally Open) [4]. 

Pada waktu arus listrik tidak mengalir, sehingga Armature akan berbalik 

lagi di kondisi awal (Normally Close). Pada saat tersebut Coil memerlukan aliran 

listrik (low power) untuk menyalakan electromagnet serta mengangkat Contact 

Point di kondisi (Normally Close)[4]. 

2.3 RTC DS3231 MCB (Real-Time clock) 

RTC adalah komponen yang diperlukan untuk memberikan informas i 

secara real-time. Real-Time disini dapat berupa detik, menit, hari, bulan dan 

tahun. AVR ATMEGA 328 tidak dilengkapi secara internal dengan RTC. 

Dengan demikian, untuk fitur yang memerlukan pewaktuan, penelit i 

menyertakannya secara tersendiri. Agar tetap dapat bekerja, sebuah RTC 

dilengkapi dengan baterai, yang umumnya orang-orang menyebutkannya 

sebagai baterai “CMOS”. Pada penelitian ini menggunakan RTC dengan chip 

DS3231. Selain DS3231, contoh chip lain misalnya DS1307 atau DS1302.[11] 

 

Gambar 2.7 RTC (Real-Time Clock) 
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2.4 MCB (Miniature Circuit Breaker) 

MCB (Miniature Circuit Breaker) berperan seperti penjaga dan saluran 

arus pendek (konsleting), selain itu pula memiliki fungsi seperti penjaga beban 

yang terlalu tinggi. MCB sebagai alat mekanis yang akan mematikan aliran, 

apabila aliran yang melaluinya melampaui batas kapasitas aliran nominal yang 

sudah dipastikan di MCB yang telah tercatat. Aliran nominal juga tampak di 

MCB antara lain 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A dan aliran nominal di 

atasnya. Nominal MCB dapat dipastikan oleh banyaknya aliran yang dapat 

dihantarkan. Satuan aliran listrik yang dipakai ialah ampere. Sehingga MCB 

memiliki besaran aliran nominal 2 ampere, semestinya harus ditulis memakai 

MCB 2A. 

 

Gambar 2.8 MCB (Miniature Circuit Breaker) 

Aturan kerja pada MCB yaitu, disaat adanya aliran lebih, sehingga aliran 

lebih yang telah tercatat dapat menyebabkan meningkatnya suhu pada bimetal. 

Ketika menyentuh kenaikan suhu menyebabkan bimetal melengkung, kemudian 

dapat memutus perjalanan relasi MCB. Pada MCB juga terdapat solenoid 

berfungsi untuk menjalankan MCB saat berlangsungnya grounding maupun 

terjadi hubungan arus pendek (konsleting). Namun penting juga untuk diketahui, 

sebenarnya MCB dapat mengalami kenaikan suhu (over heating) disebabkan 

oleh kesalahan rancangan instalasi. Kesalahan tersebut biasanya terjadi 

disebabkan ketebalan penghantar listrik yang digunakan ukurannya terlampau 

kecil dipakai oleh arus ditingkatan atasnya, sehingga dapat menyebabkan 

kenaikan suhu dalam rentang waktu tertentu dapat menyebabkan melekungnya 

bimetal dan melewatkan MCB. 
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2.5 API 

Perusahaan 3scale adalah perusahaan yang merancang atau mendesain 

API. Suatu website menjabarkan bahwa Application Programming Interfaces 

(APIs) merupakan sebuah antarmuka untuk komponen perangkat lunak yang 

dapat dioperasikan dari jarak jauh memanfaatkan jaringan komunikasi dengan 

standar berbasis teknologi[12]. Api didesain untuk memudahkan pengguna 

dalam mengingat, dikarenakan hanya memiliki sedikit perintah namun 

mengproduksi informasi yang sesuai. Sebuah API juga bukan hanya terdiri dari 

nama kelas dan fungsinya, melainkan juga dimaksudkan menjadi semantics. 

Semantics yang menjadi lebih sederhana, jelas dan mengikuti prinsip.  

API juga bisa disebut sebagai sebuah bahasa pemrograman atau sebuah 

pengembangan dari bahasa pemrograman[12]. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Api adalah bahasa pemrograman atau pengembangan dari bahasa 

pemrograman yang pemanfaatannya sangat sederhana, sangat jelas dan memilik i 

prinsip. Didalamnya juga terdapat kelas-kelas dan fungsi, sehingga dapat 

dioperasikan dari jarak jauh melalui jaringan komunikasi dengan standar 

berbasis teknologi. Perhatikan pada Gambar 2.13 berikut :  

 

Gambar 2.9 Cara Kerja API 

2.6 Android 

Android merupakan sistem operasi mobile berbasis Linux yang digunakan 

pada perangkat seluler, seperti komputer saku (smartphone) dan komputer 

tablet. Android selain sebagai sebuah sistem operasi, juga menyuplai platform 

bebas bagi para developer untuk membuat berbagai rekayasa yang dapat 
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dimanfaatkan untuk beragam hardware dan dengan berbagai keperluannya. 

Pada mulanya, Google Inc. menebus Android Inc., startup yang menciptakan 

piranti lunak untuk perangakat seluler. Seiring berjalannya waktu dalam 

pengembangan piranti lunak Android, lambat laun terbentuklah Open Handset 

Alliance yang merupakan gabungan dari 34 industri perangkat keras, piranti 

lunak, dan telekomunikasi, termasuk didalamnya ada Intel, Motorola, HTC, T-

Mobile, Nvidia, Qualcomm, dan Google[13]. 

 

 

 


