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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rambu Lalu Lintas Jalan di Indonesia 

Rambu rambu lalu lintas jalan di Indonesia dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.1 Dasar Hukum Rambu Lalu Lintas 

Rambu Lalu Lintas Jalan di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu : 

1. Undang Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

2. Undang Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. 

3. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. 

4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol. 

5. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan 

Lalu Lintas Jalan. 

6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 1991 Tentang 

Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan. 

7. Keputusan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 1993 Tentang 

Rambu Rambu  Lalu Lintas di Jalan sekaligus mencabut  

Kepmenhub No. 17 Tahun 1991. 
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8. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Kepmenhub No. KM 61 Tahun 1993 Tentang Rambu 

Rambu Lalu Lintas di Jalan. 

9. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2006 Tentang 

Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan. 

10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 

Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2004 Tentang Rambu Rambu 

Lalu Lintas di Jalan. 

11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 

SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 Tentang Uji-Coba Rambu Nomor 

Rute Pada Jaringan Jalan Nasional / Arteri Primer di Pulau Jawa. 

12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 

3229/AJ401/DRJD/2006 Tentang Tata Cara Penomoran Rute Jalan. 

13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 

1207/AJ401/DRJD/2008 Tentang Tata Cara Penomoran Rute Jalan 

(Peraturan ini meyatakan PerDirjendat No. SK 3229/AJ401/ 

DRJD/2006 Tentang Tata Cara Penomoran Rute Jalan (tidak 

berlaku lagi). 

 (Faisal Affandi, 2012) 
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2.1.2 Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

Penegakan hukum merupakan upaya menegakkan norma hukum 

terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan 

untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap searah 

dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan 

penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap 

pelanggaran norma hukum. 

Tilang merupakan singkatan dari ”Bukti Pelanggaran”. Surat Tilang 

adalah catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan 

jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya 

pelanggaran.  

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup 

kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan 

tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan 

hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur 

peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme 

penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolu-

tion). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan 

penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan 

agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan 

mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh 

dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum 

itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau 
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penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya 

yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan 

peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-

badan peradilan. 

Penegakan hukum di bidang LLAJ meliputi penindakan pelanggaran 

dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penindakan 

pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor 

di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan 

penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan 

hukum di bidang LLAJ. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan 

kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka 

akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan 

acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda.  

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri 

dan PPNS LLAJ meliputi pemeriksaan :  

a. Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (STNKB), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor 

(STCKB), atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB);  

b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;  

c. fisik Kendaraan Bermotor;  

d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau  

e. izin penyelenggaraan angkutan.  
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Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh Petugas Polri 

dilakukan terhadap pemeriksaan point a sampai dengan point e, 

sedangkan wewenang PPNS LLAJ terhadap pemeriksaan pada point b 

sampai dengan point e. Apabila dilihat dari wewenang pemeriksaan 

kendaraan bermotor di jalan, wewenang penuh berada pada Petugas 

Polri termasuk di dalamnya wewenang yang dimiliki oleh PPNS LLAJ.  

Adanya wewenang penuh yang dimiliki oleh Petugas Polri dalam 

melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sangat kontradiksi 

dengan wewenang awal terkait dengan penerbitan SIM, STNKB, 

STCKB dan TCKB yang merupakan otoritas wewenangnya. Terkait 

dengan aspek tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik 

kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, 

dan/atau izin penyelenggaraan angkutan merupakan wewenang yang 

dimiliki oleh PPNS LLAJ. Hal ini berarti, wewenang pemeriksaan 

kendaraan bermotor di jalan harus memiliki keterkaitan dengan 

wewenang sebelumnya dalam melakukan tindakan pemerintahan. Hal 

ini diperlukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan 

memiliki kepastian hukum. Wewenang pemeriksaan kendaraan 

bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ 

harus didasarkan pada tugas kedinasan dalam bentuk Surat Perintah 

Tugas. Surat Perintah Tugas dimaksud dikeluarkan oleh Atasan Petugas 

Polri maupun Atasan PPNS LLAJ.  

      ( Jemmy J. Pietersz,2011) 
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Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan didasarkan pada pelanggaran 

dan denda maksimal untuk setiap pelanggaran berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel Pelanggaran 

dan Denda Maksimal untuk setiap Pelanggaran Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan 

pada halaman lampiran. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) 

        

2.1.3 Pengertian Rambu Lalu Lintas 

Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa 

lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya sebagai 

peringatan, larangan,  perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. 

2.1.3.1 Rambu Peringatan 

Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan 

peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai 

jalan. Rambu peringatan dengan Nomor Tabel 1. Warna dasar rambu 

peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna 

hitam. Nomor rambu, lambang rambu, dan arti rambu terdapat pada 

tabel halaman lampiran. 

2.1.3.2 Rambu Larangan 

Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan 

perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu larangan 

dengan Nomor Tabel 2A. Warna dasar rambu larangan berwarna putih 
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dan lambang atau tulisan bewarna hitam atau merah. Nomor rambu, 

lambang rambu, dan arti rambu terdapat pada tabel halaman lampiran. 

2.1.3.3 Rambu Perintah 

Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan 

perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah 

dengan Nomor Tabel 2B. Rambu perintah berbentuk bundar berwarna 

biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis 

serong sebagai batas akhir perintah. Nomor rambu, lambang rambu, dan 

arti rambu terdapat pada tabel halaman lampiran. 

2.1.3.4 Rambu Petunjuk 

Rambu Petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan 

pentunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan, 

fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.  

Rambu petunjuk dengan Nomor Tabel 3, rambu pendahulu petunjuk  

jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang 

menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, 

daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan 

dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih. 

Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf 

pertama, dan selanjutnya menggunakan huruf kecil dan seluruhnya 

menggunakan huruf  kapital dan/atau huruf kecil. 
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Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan 

dengan warna dasar coklat dengan lambang atau tulisan warna putih. 

Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas 

wilayah suatu daerah, situasi jalan dan rambu berupa kata-kata serta 

tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru. Nomor rambu, 

lambang rambu dan arti rambu terdapat pada tabel halaman lampiran. 

2.1.3.5 Rambu Sementara 

Rambu Sementara adalah rambu yang digunakan secara tidak 

permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu. 

2.1.3.6  Papan Tambahan 

Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu 

yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu. 

Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan 

untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-

jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil 

manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 sentimeter sampai dengan 

10 sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan ketentuan lebar 

papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu. 

Persyaratan papan tambahan : 

1. Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan 

bingkai berwarna hitam. 
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2. Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak 

berkaitan dengan rambunya sendiri. 

3. Pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus, 

singkat, jelas dan mudah serta cepat dimengerti oleh pengguna jalan. 

4 Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar 

adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua). 

Tabel 2.1 Papan Tambahan 

Lambang Rambu Arti Rambu 

 

Jarak dari rambu sampai awal 

bagian jalan yang berbahaya 

atau awal daerah dimana 

peraturan berlaku, 

sebagaimana contoh 

dimaksud 

 

Panjang bagian jalan yang 

berbahaya atau panjang 

daerah dimana peraturan 

berlaku, sebagaimana contoh 

dimaksud 

 

Berlakunya rambu sesuai 

arah panah ke kiri10 meter 

 

Berlakunya rambu sesuai 

arah panah ke kiri dan kanan 

5 meter 

 

Berlakunya rambu sesuai 

arah panah ke kanan 10 

meter 

 

berlakunya rambu sesuai 

dengan keterangan pada 

papan tambahan 

 

Awal berlakunya rambu 

sesuai arah panah lalulintas 

ke depan 
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Pengulangan berlakunya 

rambu sesuai arah panah 

lalulintas ke depan dan ke 

belakang 

 

Akhir berlakunya rambu 

sesuai arah panah 

 

Berlakunya rambu sesuai 

waktu yang 

ditentukan 

 

Berlakunya rambu bagi 

semua kendaraan 

kecuali bus 

 

Papan tambahan untuk 

menegaskan jenis bahaya 

yang dimaksud tabel I no. 23 

(hati-hati) 

 

Papan tambahan untuk 

menegaskan jenis bahaya 

yang dimaksud tabel I no. 23 

(hati-hati) 

 

2.1.5.7 Rambu  Nomor Rute 

Rambu nomor rute (Permenhub No. 60 Tahun 2006) Tambahan 

lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993, 

pada Tabel 3, yaitu setelah rambu penegasan mengenai jarak dan 

jurusan satu kota atau daerah, ditambahkan dengan rambu petunjuk 

pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegasan 

jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan 

dilengkapi dengan nomor rute untuk Jalan Nasional / Arteri Primer 

dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Contoh Nomor Rute Untuk Jalan  

Nasional / Arteri Primer 

2.1.3.8  Daun Rambu 

Daun Rambu adalah plat aluminium atau bahan logam lainnya tempat 

ditempelkan/dilekatkannya rambu. 

2.1.3.9 Tiang Rambu 

Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk 

menempelkan atau melekatkan daun rambu.  

2.1.4 Jalan 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di 

atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 

2.1.4.1 Jalan Nasional 

Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi dan 

jalan strategis nasional. 
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2.1.4.2 Jalan Propinsi 

Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota 

kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis 

propinsi. 

2.1.4.3 Kode Ruas Jalan 

Kode ruas jalan yang selanjutnya disebut nomor rute adalah kode 

dalam bentuk angka dan kombinasi huruf dengan angka yang 

digunakan sebagai identitas dari suatu ruas jalan yang menunjukkan 

arah perjalanan. 

2.1.5 Rute 

Rute adalah kumpulan ruas jalan yang menghubungkan satu tempat 

dengan tempat lain secara menerus.  

2.15.1 Tata Cara Penomoran Rute Jalan 

Peraturan Dirjendat No: Sk 1207/Aj 401/Drjd/2008 Tentang Tata Cara 

Penomoran Rute Jalan 

1. Nomor rute jalan diberlakukan untuk jalan nasional dan jalan 

propinsi. 

2. Pemberian nomor rute bertujuan untuk : 

a. Memberikan kemudahan dan panduan bagi pengguna jalan 

dalam menentukan perjalanan. 
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b. Memberikan    kejelasan   kepada    masyarakat tentang 

penyelenggaran jalan. 

3. Nomor rute untuk ruas jalan nasional menggunakan kombinasi kata 

“NASIONAL” dan angka. 

4. Nomor rute untuk ruas jalan propinsi menggunakan kombinasi kata 

“PROPINSI” dan angka. 

5. Pemberian nomor rute mengikuti ketentuan sebagai berikut 

a. Pemberian nomor rute di jalan nasional mempertimbangkan 

lintas strategis nasional secara sosial dan ekonomi. 

b. Ruas jalan yang memanjang pulau / sejajar garis pantai diberikan 

nomor ganjil dimulai dari angka 1. 

c. Ruas jalan yang melintang  pulau diberikan nomor ganjil dimulai 

dari angka 2. 

d. Ruas jalan diberikan penomoran dengan urutan ruas jalan utama 

diberikan nomor terkecil dan selanjutnya menyesuaikan mulai 

dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. 

e. Dalam hal jalan terpotong oleh perairan (laut, sungai dan danau) 

yang terhubungkan oleh lintas penyeberangan, diberikan 

penomoran rute jalan yang menerus menggunakan nomor rute 

jalan yang sama. 

f.  Urutan penomoran     untuk   ruas    jalan   baru melanjutkan 

penomoran  yang sudah ada. 

6. Nomor rute di jalan nasional dapat digunakan di jalan propinsi yang 

memliki kepentingan strategis nasional secara sosial dan ekonomi. 
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7. Nomor rute untuk ruas jalan nasional ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat. 

8. Nomor rute untuk ruas jalan propinsi ditetapkan oleh Gubernur. 

2.1.5.2 Bentuk, Warna dan Ukuran Rambu 

Bentuk, Warna Dan Ukuran 

1. Nomor rute divisualisasikan dalam bentuk rambu persegi enam 

(heksagonal) dengan garis tepi hitam, warna dasar putih serta 

tulisan hitam. 

2. Nomor rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempelkan di 

dalam daun rambu pada rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu 

petunjuk jurusan dan/atau rambu penegasan seperti tercantum 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 

tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana telah diubah 

yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 

Tahun 2006 Lampiran I Tabel 3 No.1a, 1b, 1e, 1f ; dan 2a). 

3. Bentuk, warna dan contoh penempatan nomor rute pada rambu 

pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu 

penegasan sebagaimana Lampiran I Peraturan ini. 

4. Ukuran huruf atau angka pada rambu nomor rute sekurang-

kurangnya sama dengan ukuran huruf pada rambu pendahulu 

petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegasan. 

5. Ukuran rambu nomor rute sebagaimana Lampiran II Peraturan ini. 
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2.1.6 Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu 

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan yaitu : 

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengadakan, memasang dan 

memelihara rambu nomor rute pada jalan nasional. 

2. Gubernur mengadakan, memasang dan memelihara rambu nomor 

rute pada jalan propinsi. 

Berikut contoh bentuk dan warna rambu nomor rute : 

1. Bentuk Rambu Nomor Rute Jalan Nasional dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Contoh Bentuk Rambu Nomor Rute  

Untuk Jalan Nasional 

 

2. Bentuk Rambu Nomor Rute Jalan Propinsi dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Contoh Bentuk Rambu Nomor Rute  

Untuk Jalan Propinsi 
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Huruf dan Angka Jenis Seri E(m) 

Warna Dasar Rambu Nomor Rute : Putih Reflektif 

Warna Latar tulisan “NASIONAL” : Merah Reflektif 

Warna Latar tulisan “PROPINSI”  : Biru Reflektif 

Warna tulisan NASIONAL” dan “PROPINSI” : Putih Reflektif 

Warna Angka dan garis tepi  : Hitam Non Reflektif 

Contoh penempatan rambu nomor rute : 

Tabel 2.2 Contoh Penempatan Rambu Nomor Rute  

Lambang Rambu Arti Rambu 

 

Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 

pada persimpangan di depan 

 

Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 

yang menunjukkan arah daerah 

 

Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 

yang menyatakan arah untuk 

mencapai suatu tempat keluar dari 

jalan toll 

 

Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 

yang menyatakan lajur yang harus 

dilewati untuk jurusan yang dituju 

 

Rambu Petunjuk Jurusan 

 

Rambu Penegasan Jalan 

 

(Departemen Perhubungan,2012) 
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2.2  Android 

Sistem Operasi Android dan Arsitektur Android dijelaskan sebagai berikut. 

2.2.1 Sisitem Operasi Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

Linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. 

Android menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, Goggle Inc. membeli 

Android Inc. yang merupakan pendatang baru yang membuat piranti 

lunak untuk ponsel/smartphone. Kemudian untuk mengembangkan 

Android, dibentuklah Open Handset Alliance, yaitu aliansi perangkat 

seluler terbuka yang terdiri dari 34 perusahaan piranti keras, piranti 

lunak, dan telekomunikasi. Beberapa perusahaan yang tergabung dalam 

OHA adalah Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile dan 

Nvidia. 

Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android 

bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung gembangan 

open source pada perangkat mobile. Di lain pihak, Google merilis 

kode-kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat 

lunak dan open platform perangkat seluler. 

Terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang 

mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services 

(GMS) dan kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa 
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dukungan langsung Google atau dikenal sebagai Open Handset 

Distribution (OHD). 

Sekitar September 2007 Google memperkenalkan Nexus One, salah 

satu jenis smartphone yang menggunakan Android sebagai  sistem 

operasinya. Telepon selular ini diproduksi oleh HTC Corporation dan 

tersedia di pasaran pada pada 5 Januari 2008). Pada 9 Desember 2008, 

diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja 

Android ARM Holdings, Atheros Communications, diproduksi oleh 

Asustek Computer Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba 

Corp, dan Vodafone Group Plc. Seiring pembentukan Open Handset 

Alliance, OHA mengumumkan produk perdana mereka Android, 

perangkat mobile yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. Sejak 

Android dirilis telah dilakukan berbagai pembaharuan berupa perbaikan 

bug dan penambahan fitur baru. 

Pada masa saat ini kebanyakan vendor-vendor smartphone sudah 

memproduksi smartphone berbasis Android, vendor-vendor itu antara 

lain HTC, Motorola, Samsung, LG, Sony Ericsson, Huawei, Asus, 

HKC, Achos, Webstation Camangi, Dell, Nexus, SciPhone, WaytecQ, 

Acer, Phillips, T-Mobile, Nexian, IMO  dan masih banyak lagi vendor 

smartphone di dunia yang memproduksi  Android. Hal ini karena 

Android itu sistem operasi yang open source sehingga bebas 

didistribusikan dan dipakai oleh vendor manapun. 
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Android dipuji sebagai platform mobile pertama yang lengkap, terbuka, 

dan bebas yang dijelaskan sebagai berikut : 

1. Lengkap (Complete Platform) : Para Desainer dapat melakukan 

pendekatan yang komprehensif ketika mereka sedang 

mengembangkan platform Android. Android merupakan sistem 

operasi yang aman dan banyak menyediakan tools dalam 

membangun software dan memungkinkan untuk peluang 

pengembangan aplikasi. 

2. Terbuka (Open Source Platform) : Platform Android disediakan 

melalui lisensi open source. Pengembang dapat dengan bebas 

untuk mengembangkan aplikasi. Android sendiri menggunakan 

Linux Kernel 2.6. 

3. Free (Free Platform) : Android adalah platform/aplikasi yang bebas 

untuk dikembangkan. Tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk 

dikembangkan pada platform Android. Tidak ada biaya 

keanggotaan yang diperlukan. Tidak diperlukan biaya pengujian. 

Tidak ada kontrak yang diperlukan. Android dapat didistribusikan 

dan diperdagangkan dalam bentuk apapun. 

Android merupakan generasi baru platform telepon seluler. 

Telepon pertama yang memakai sistem operasi Android adalah 

HTC Dream, yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung 

tahun 2009 diperkirakan paling sedikit 18 jenis telepon seluler 
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yang menggunakan Android. Terdapat beberapa versi Android 

yang dijelaskan sebagai berikut : 

1. Android versi 1.1 

2. Android versi 1.5 (Cupcake) 

3. Android versi 1.6 (Donut) 

4. Android versi 2.0/2.1 (Éclair) 

5. Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt) 

6. Android versi 2.3 (Gingerbread) 

7. Android versi 3.0/3.1 (Honeycomb) 

8. Android versi 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich) 

9. Android versi 4.1 (Jelly Bean) 

10. Android versi 4.2 (Jelly Bean) 

11. Android versi 4.3 (Jelly Bean) 

12. Android versi 4.4 (Kit Kat). 

 (Safaat, 2012) 

2.2.2 Arsitektur Sistem Operasi Android 

Secara sederhana arsitektur Android merupakan sebuah kernel Linux 

dan sekumpulan pustaka C/C++ dalam suatu framework yang 

menyediakan dan mengatur alur proses aplikasi. 

Gambar 2.1 merupakan diagram yang menunjukkan komponen utama 

dari sistem operasi Android. Setiap bagian dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut:  
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Gambar 2.4 Arsitektur Android 

1. Linux Kernel 

Pada bagian paling bawah dari Android adalah Linux Kernel. 

Android menggunakan modifikasi dari Linux Kernel versi 2.6. 

Bagian ini bertanggung  jawab untuk mengelola dan berkomunikasi 

dengan perangkat keras di mana Android berjalan. Pemilihan Linux 

Kernel sebagai inti dari Android adalah karena dukungan dan 

kestabilannya terhadap berbagai macam komponen perangkat keras. 

Pada bagian ini disediakan driver (program pengendali) perangkat 

keras, pengelolaan memori, pengelolaan proses, pengelolaan 

jaringan dan keamanan. 

2. Libraries 

Libraries merupakan kumpulan kode yang dapat digunakan oleh 

komponen/program lain. Pada bagian ini kodenya ditulis 



27 
 

menggunakan bahasa perograman C/C++. Fungsi masing-masing 

komponen di libraries ini adalah sebagai berikut: 

1. Surface Manager: mengelola penggambaran dan komposisi 

komponen di layar (jendela, tombol, teks input, objek tiga 

dimensi dan sebagainya). 

2. Open GL|ES: engine grafis tiga dimensi. 

3. SGL: engine grafis dua dimensi. 

4. Media Framewrok: codecs untuk memutar dan merekam berbagai 

format video dan audio. 

5. FreeType: untuk rendering font. 

6. SSL: untuk keamanan komunikasi jaringan. 

7. SQLite: pengelolaan database untuk penyimpanan data. 

8. Webkit :web browser engine Android. 

9. Libc: library C standar. 

3. Android Runtime 

Pada bagian inilah aplikasi Android berjalan. Ini bagian middleware 

yang disebutkan pada definisi Android di awal. Aplikasi Android 

ditulis menggunakan bahasa Java, dan untuk menjalankannya 

diperlukan sebuah virtula machine yang menerjemahkan instruksi-

instruksi program Java tersebut ke dalam instruksi yang dimengerti 
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oleh sistem operasi. Namun berbeda dengan platform lainnya, 

Android tidak menggunakan Java Virtual Machine (JVM), 

melainkan menggunakan Dalvik Virtual Machine. Dalvik Virtual 

Machine adalah sebuah virtual machine yang dioptimalkan untuk 

perangkat yang memiliki memory kecil, sumber tenaga terbatas, dan 

kemampuan prosesor yang kecil. 

4. Application Framework 

Bagian ini adalah framework atau perangkat yang dapat digunakan 

oleh pengembang aplikasi dalam membuat aplikasi Android. Bagian 

ini menyertakan program-program yang mengelola fungsi-fungsi 

dasar seperti informasi lokasi, fungsi telepon, dan pengelolaan 

perpindahan antar program atau proses.. Pengembang aplikasi dapat 

memilih akses framework yang sama dengan yang dapat diakses oleh 

aplikasi-aplikasi utama dari Android (phone dialler, buku telepon, 

SMS, e-mail, kalender dan sebagainya). Di sini terlihat keinginan 

dari Android untuk menjadi platform yang terbuka, sehingga 

memungkinkan pengembang aplikasi untuk lebih kreatif 

menciptakan aplikasi yang menarik dan inovatif. 

5. Applications 

Pada bagian ini terdapat aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh 

pengguna Android. Selain aplikasi inti seperti yang ada di diagram 

arsitektur, aplikasi-aplikasi tambahan yang dipasang sendiri oleh 

pengguna menempati bagian ini dan memiliki hak akses yang sama 
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terhadap Application Framework. Apabila diperlukan, pengguna 

ataupun vendor dapat menggantikan aplikasi inti yang ada dengan 

aplikasi buatan sendiri yang memiliki fungsionalitas sama. Hal ini 

membuat kustomisasi Sistem Operasi Android jauh lebih bebas 

dibanding sistem operasi perangkat mobile lainnya. (Andry, 2011). 

3.3 Blackbox Testing 

Metode pengujian blackbox adalah pengujian perangkat lunak dari segi 

spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari 

perangkat lunak sesuai degan spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian ini 

dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat mencoba semua fungsi 

dengan cara menggunakan perangkat lunak yang dibuat, kemudian melihat 

apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pengembang. 

Menurut Roger S. Pressman (2001), Blackbox testing juga disebut pengujian 

tingkah laku, memusat pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. Teknik 

pengujian black box memungkinkan memperoleh serangkaian kondisi 

masukan yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk 

suatu program. Beberapa jenis kesalahan yang dapat diidentifikasi adalah 

fungsi tidak benar atau hilang, kesalahan antar muka, kesalahan pada struktur 

data (pengaksesan basis data), kesalahan performasi, kesalahan inisialisasi 

dan akhir program. 

Menurut Srinivas Nidhra (2012), Pengujian Blackbox merupakan pengujian 

yang berdasar kepada spesifkasi kebutuhan sistem dan tidak perlu memahami 



30 
 

struktur pemrograman. Pengujian ini murni dilakukan dengan sudut pandang 

penguji yaitu end user. Pengujian blackbox memainkan peran penting dalam 

pengujian perangkat lunak dalam membantu proses validasi seluruh fungsi 

dari sistem yang dibangun. Pengujian ini dianggap selesai apabila semua 

kebutuhan user atau pengguna telah dipenuhi. Walaupun jika nantinya ada 

kebutuhan user yang belum lengkap atau muncul kebutuhan yang tidak 

terduga, maka hal tersebut dapat didefinisikan ulang kemudian. Pengujian ini 

hanya berdasar pada perspektif user. Hal yang paling penting dalam 

pengujian blackbox ini adalah pengujian ini menangani input yang valid 

maupun tidak sesuai perspektif user. 

Metode pengujian Blackbox memfokuskan pada pengujian pada fungsional 

aplikasi. Metode ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk membuat 

himpunan kondisi input yang akan melatih syarat-syarat fungsional suatu 

aplikasi. Pengujian dengan blackbox berusaha untuk menemukan kesalahan 

dalam beberapa kategori, diantaranya: 

1. Fungsi-fungsi yang salah atau hilang. 

2. Kesalahan interface. 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

4. Kesalahan performa aplikasi. 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

Pengujian Blackbox tidak dilakukan pada awal proses perancangan dan 

pembuatan suatu aplikasi, melainkan dilakukan pada tahapan-tahapan 

berikutnya. Karena pengujian ini dengan sengaja mengabaikan struktur 
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kontrol. sehingga perhatiannya difokuskan pada informasi domain. Dengan 

mengaplikasikan ujicoba blackbox, diharapkan dapat menghasilkan 

sekumpulan kasus uji yang memenuhi kriteria berikut: 

1. Kasus uji yang berkurang. Jika jumlahnya lebih dari satu, maka jumlah 

dari uji kasus tambahan harus didesain untuk mencapai uji coba yang 

cukup beralasan. 

2. Kasus uji yang memberitahukan sesuatu tentang keberadaan atau tidaknya 

suatu jenis kesalahan, daripada kesalahan yang terhubung hanya dengan 

suatu uji coba yang spesifik (Ayuliana. 2009). 

Menurut Mohd. Ehmer Khan (2012), Pengujian Blackbox memperlakukan 

perangkat lunak yang akan diuji sebagai sebuah “Kotak Hitam”, tanpa 

diketahui tentang struktur kerja internal dan pengujian ini hanya memeriksa 

aspek fundamental dari sebuah sistem. Saat melakukan pengujian blackbox, 

penguji harus mengetahui arsitektur sistem namun tidak harus memiliki akses 

untuk memperhatikan source code sistem.  

Beberapa keunggulan dan kerugian menggunakan pengujian blackbox adalah: 

A. Keuntungan 

1. Sangat efisien bagi aplikasi yang memiliki source code yang banyak. 

2. Persepsi penguji sangat sederhana. 

3. Perbedaan perspektif pengguna dan pengembang sangat mudah dilihat 

(penguji dan pengembang tidak saling berhubungan). 

4. Uji coba pengembangan menjadi lebih cepat. 
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B. Kerugian 

1. Hanya sebagian dari skenario tes yang dapat dijalankan, selebihnya hanya 

dapat mengulas sistem secara terbatas. 

2. Sulit untuk menggambarkan proses uji coba tanpa melihat spesifikasi yang 

jelas. 

3. Pengujian blackbox sebenarnya tidak efisien. 

Beberapa istilah serupa dengan Pengujian Blackbox yaitu Pengujian Buram, 

Pengujian Fungsional, Pengujian Closebox dan Pengujian Perilaku. 

Pengujian blackbox terdiri dari beberapa tipe, yaitu: 

1. Equivalence Partitioning. 

2. Boundary Value Analysis. 

3. Fuzzing. 

4. Cause Effect Graph. 

5. Orthogonal Array Testing. 

6. App Pair Testing. 

7. State Transtition Testing. 

2.4   Android Development Tools(ADT) 

 

Android Development Tools merupakan suatu plugin yang dirancang untuk 

IDE Eclipse agar mempermudah dalam membangun dan mengembangkan 

suatu aplikasi Android pada IDE Eclipse dengan ADT, pengembang dapat 

mem-package source menjadi satu file installer Android, yaitu file dengan 

.apk (dot apk). Semakin tinggi platform atau versi Android yang digunakan, 

maka semakin tinggi pula ADT yang diperlukan. (Meier, 2009) 
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2.5 Eclipse 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk 

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform 

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

1 Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft Windows, 

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

2 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. 

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

bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat 

lunak, seperti dokumentasi, test perangkat lunak, pengembangan web dan 

lain sebagainya. 

Eclipse pada saat ini merupakan salah satu IDE favorit dikarenakan gratis dan 

open source, yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman 

perangkat lunak ini. Selain itu, kelebihan dari Eclipse yang membuatnya 

populer adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna 

dengan komponen yang dinamakan plug-in. (Eclipse, 2009) 
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