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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perangkat Lunak 

 

Bin Ladjamudin (2006, p.2) mendefinisikan perangkat lunak adalah objek 

tertentu yang dapat dijalankan seperti kode sumber, kode objek atau sebuah 

program yang lengkap. Produk perangkat lunak memiliki pengertian perangkat 

lunak yang ditambahkan dengan semua item dan pelayanan pendukung yang 

secara keseluruhan dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Produk perangkat lunak 

memiliki banyak bagian yang meliputi manual, referensi, tutorial, intruksi 

instalasi, data sampel, pelayanan pendidikan, pelayanan pendukung teknis dan 

sebagainya. Semua yang dihasilkan oleh proyek perangkat lunak adalah produk 

kerja. 

Produk kerja meliputi: 

1. Dokumen Engineering yang dipakai untuk menentukan, mengontrol, dan 

memantau usaha kerja. 

2. Objek yang dijalankan seperti prototype, kendali test (test harness), dan piranti    

pengembangan tujuan khusus. 

3. Data yang digunakan untuk testing, melacak proyek dan sebagainya.  

  Komputer memerlukan program-program penunjang, yang biasanya 

disebut dengan perangkat lunak system yang akan digunakan untuk 

mengoperasikan aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak pada dasarnya 

merupakan perilaku dinamis dari program suatu program komputer, sedangkan 

program adalah ekspresi intelektual yang dapat dirancang oleh seorang pemakai 

pada tingkatan tertentu. Program akan terdiri dari algoritma-algoritma yang 

terstruktur bahkan akan mengarah atau berorientasi kepada objek tertentu yang 

diinginkan oleh sipembuat program. 
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2.2 Sandi Morse 

Agus S. Dani,Budi Anwari (Panduan Pramuka Siaga 2015) Sandi Morse 

 adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca dan sinyal dengan 

menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada 

alfabet atau sinyal (pertanda) tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh 

dunia. 

Sandi morse pertama kali digunakan secara luas setelah teknologi radio dan 

telegrafi berkembang pesat di akhir abad ke-19. Pada masa awal 

perkembangannya hingga pertengahan abad ke-20, kode morse yang dikirim 

melalui telegraf adalah media komunikasi yang jangkauannya terluas dan tercepat, 

dan menjadi sarana utama pengiriman berita di kantor-kantor pos di seluruh dunia 

hingga saat telepon menjadi populer di masyarakat. Selain itu, fungsi sandi morse 

sebagai pengirim pesan secara cepat dan singkat cocok digunakan dalam kegiatan 

angkatan bersenjata di seluruh dunia. Darat, laut maupun udara. 

 

Sandi Morse dapat dilakukan dengan berbagai cara , Seperti : 

1. Suara/Bunyi, dengan menggunakan peluit, terompet dsb. 

2. Sinar/Nyala, dengan menggunakan senter, lampu, api dsb. 

3.  Gerak, dengan menggunakan bendera, asap, lambaian tangan dsb. 

4. Tulisan, dengan menggunakan sandi, kode dsb. 

5. Denyut Listrik, dengan menggunakan kabel telegraph. 

  

 

2.3  Android  

 

   H.Nazarudin Safaat (2012, p.1) mendefinisikan Android adalah suatu 

sistem operasi yang didesain sebagai platform open source untuk perangkat 

mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. 

Android menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka. Android menyediakan semua tools dan framework 

untuk mengembangkan aplikasi dengan mudah dan cepat. Dengan adanya 

Android SDK (Software Developement Kit) pengembang aplikasi dapat memulai 
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pembuatan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman 

Java.  

  Tahun 2005, Google membeli Android, Inc., yang merupakan pendatang 

baru yang mengembangkan software untuk smartphone. Pada saat itu dunia 

mengira bahwa Google akan memproduksi smartphone. Anggapan itu ternyata 

salah karena Google menyatakan bahwa ambisi Android bukan hanya untuk 

mengembangkan sebuah ponsel melainkan suatu platform yang dapat digunakan 

di banyak ponsel dan perangkat lainnya. Kemudian untuk mengembangkan 

Android dibentuklah Open Handset Alliance, sebuah grup nonprofit yang terdiri 

dari beberapa perusahaan hardware, software, telekomunikasi dan perusahaan 

lainnya termasuk Google, HTC, Intel Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan 

Nvidia. Pada saat perilisan perdana Android tanggal 5 November 2007, Android 

bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan open 

source pada perangkat mobile. Di lain pihak, Google merilis kode-kode Android 

di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi software dan open platform perangkat 

seluler.   

  Di dunia 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 dukungan langsung 

Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD). Sekitar 

September 2007 Google mengenalkan Nexus One, smartphone yang 

menggunakan sistem operasi Android versi 1.0. Ponsel ini diproduksi oleh HTC 

Corporation dan mulai dipasarkan pada 5 Januari 2008. Pada tahun 2009 

perkembangan perangkat berbasis Android semakin pesat. Lebih dari 20 jenis 

perangkat mobile menggunakan sistem operasi Android. Versi Android yang 

dirilis pada tahun 2009 antara lain Cupcake (1.5), Donut (1.6), dan Eclair (2.0 dan 

2.1). Hal ini didukung dengan lebih dari 20 gadget yang menggunakan versi 

tersebut.  

Froyo (Android 2.2) dirilis pada tahun 2010. Pada tahun 2010 lebih dari 60 

perangkat menggunakan Android sebagai sistem operasinya. Pada saat itu 

Android menjadi platform ponsel dengan penjualan terbaik kedua setelah 

Blackberry. Samsung Galaxy Tab GT-P1000 adalah salah satu smartphone/tablet 
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dengan sistem operasi Android versi 2.2. Daftar versi-versi Android yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Versi – versi Android 

Versi Android API Level Nickname 

Android 1.0  1  

Android 1.1  2  

Android 1.5  3 Cupcake  

Android 1.6  4 Donut  

Android 2.0  5 Eclair  

Android 2.01  6 Eclair  

Android 2.1  7 Eclair  

Android 2.2  8 Froyo (Frozen Yogurt)  

Android 2.3  9 Gingerbread 

Android 2.3.3  10 Gingerbread  

Android 3.0  11 Honeycomb  

Android 3.1  12 Honeycomb  

Android 3.2  13 Honeycomb  

Android 4.0  14 Ice Cream Sandwich  

Android 4.0.3  15 Ice Cream Sandwich  

Android 4.1 16 Jelly Bean 

 

  Tabel 2.1 dapat dilihat pada setiap perubahan versi android terdapat 

perubahan API Level. API Level adalah nilai yang menunjukkan revisi 

framework pada platform Android. Nomor versi android yang terus berubah 

dikarenakan perubahan API Level. Setiap versi android mendukung tepat satu 

API Level, namun tetap mendukung API Level sebelumnya. API Level akan 

menentukan apakah suatu aplikasi bisa dijalankan pada suatu platform Android 

atau tidak. 

  Rilis perdana Android tahun 2007, Android bersama Open Handset 

Alliance menyatakan mendukung pengembangan open source pada perangkat 
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mobile. Di lain pihak, Google merilis kode-kode Android di bawah lisensi 

Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan open platform perangkat selular. Di 

dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama  

yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS) 

dan kedua adalah benar – benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung 

Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD). Pada masa saat 

ini kebanyakan vendor – vendor smartphone sudah memproduksi smartphone 

berbasis Android, vendor – vendor itu antara lain Motorola, Samsung, Huawei , 

Archos, Platformstation Camangi Dell, Nexus, SciPhone,Wayteq dan masih 

banyak lagi vendor smart phone di dunia ini yang memproduksi android. Hal ini 

karena android itu adalah sistem operasi yang open source sehingga bebas 

didistribusikan dan dipakai oleh vendor manapun. Android sebagai platform masa 

depan karena : 

1. 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. 

2. Free, artinya Android adalah platform yang bebas untuk develope. Tidak ada 

lisensi atau biaya royalti untuk dikembangkan pada platform android. Tidak 

ada biaya keanggotaan diperlukan. Tidak diperlukan biaya pengujian. Tidak 

ada kontrak yang diperlukan. Android dapat didistribusikan dan 

diperdagangkan dalam bentuk apapun.  

 

 

2.4 Metode Rapid Application Development ( RAD ) 

Whitten & Bentley (2007: 98) Rapid Application Development ( RAD ) 

adalah sebuah strategi pengembangan sistem yang menekankan kecepatan dalam 

pengembangan melalui keterlibatan pengguna dalam pembangunan secara cepat, 

iteratif, dan incremental dari suatu serangkaian prototype dari suatu sistem yang 

dapat berkembang menjadi suatu sistem akhir atau versi tertentu. Ide dasar Rapid 

Application Development ( RAD ) adalah sebagai berikut :  
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1. Untuk lebih mengefektifkan pengguna dalam keterlibatan kegiatan 

menganalisa, mendesain dan membangun. 

2. Untuk mengorganisasikan pengembangan sistem agar lebih fokus, dan 

lebih menerlibatkan system owner, users, analysts, designer, dan builder. 

3. Untuk mempercepat kegiatan analisa dan perancangan kebutuhan sistem 

melalui pendekatan pembangunan iteratif.  

4. Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan pengguna untuk melihat proses 

kerja sistem yang dikembangkan. Berikut adalah proses siklus dari Rapid 

Application Development ( RAD ). 

 

 

 

Gambar 2.1. Rapid Application Development (RAD) 

Whitten & Bentley menjelaskan gambaran proses Rapid Application Development 

(RAD) diatas sebagai berikut :  

1. Untuk menekan waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan 

aplikasi maka tahap analisa masalah, analisa kebutuhan sistem, dan 

analisa keputusan perlu dipercepat dan dikonsolidasi. Penggunaan RAD 

yang menggunakan pendekatan iterative dalam proses initial analysis 

dapat diselesaikan dalam waktu beberapa minggu.  

2. Proses desain physical dan logical biasanya disingkat dan dipercepat 

secara siginifikan. Dalam setiap iteration cycle hanya beberapa spesifikasi 

desain yang diperhatikan. Ketika beberapa model sistem dapat diambil, 

mereka dapat dipilih dan ditekankan untuk keberlangsungan dari rapid 
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development mengasumsikan kesalahan dapat ditermukan dan diatasi 

pada proses iteratif berikutnya 

3. Jarang sekali namun terdapat beberapa kemungkinan proses bisnis perlu 

didesain ulang untuk merepresentasikan keterlibatan aplikasi dalam 

sistem.  

4. Dalam setiap iteration cycle, beberapa desain prototype dan beberapa 

fungsi dari bagian sistem dibangun dan di uji coba. Nantinya, aplikasi 

yang sudah selesai akan menjadi hasil dari final iteration process.  

5. Setelah setiap prototype dan fungsional sistem dikembangkan dan di uji 

coba, pengguna diberikan kesempatan untuk mencoba menggunakan. 

Harapan dari pengguna terhadap prototype akan menjadi kebutuhan 

sistem baru dan memberikan tanggapan terhadap gambaran proses bisnis.  

6. Setelah setiap prototype dan fungsional sistem dikembangkan dan di uji 

coba, system analysts dan designers akan me-review untuk mendapatkan 

tanggapan teknikal dan arah pengembangan untuk proses berikutnya.  

7. Berdasarkan tanggapan yang telah didapatkan, system analysts akan 

mengidentifikasikan tujuan atau arah pembenaran sistem yang akan 

dilakukan atau kebutuhan sistem.  

8. Berdasarkan tanggapan yang didapatkan, designers akan 

mengidentifikasikan tujuan atau arah perubahan desain dan pembenaran 

arsitektur aplikasi.  

9.  Nantinya sistem akan dapat dinilai siap untuk diimplementasikan.. 

2.4.1   Keuntungan dan Kerugian Rapid Application Development 

Whitten & Bentley (2007: 100) Rapid Application Development (RAD) 

memberikan beberapa keuntungan dalam pemanfaatannya dalam membangun 

prototype website namun juga memiliki kekurangan yang dapat menyebabkan 

kerugian. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai keuntungan dan 

kerugian rapid application development dalam pemanfaatannya. Keuntungan 

Kerugian. 

2.5 UML 
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Munawar (2005) pengertian UML adalah bahasa pemodelan visual yang 

memungkinkan pembangun sistem untuk membuat cetak biru yang 

menggambarkan cara pandang mereka dalam standar yang mudah dimengerti, dan 

menyediakan mekanisme untuk secara efektif berbagi dan menyampaikan cara 

pandang ini dengan orang lain. UML merupakan suatu kesatuan dari bahasa 

pemodelan yang telah dikembangkan oleh Booch, Object Modeling Technique 

(OMT) dan Object Oriented Software Engineering (OOSE). Metode Booch ini 

dikenal dengan nama metode Design Object Oriented. Metode ini menjadikan 

tahapan proses analisis serta design kedalam 4 tahapan iterative, yakni identifikasi 

pada kelas dan obyek, identifikasi semantik dari hubungan kelas dan obyek 

tersebut, selanjutnya perinciaan interface dan yang terakgir adalah implementasi. 

Pemodelan OMT yang telah dikembangkan Rumbaugh didasarkan pada sebuah 

analisis terstruktur dan pemodelan entity-relationship. 

  2.5.1   Use Case Diagram 

Munawar (2005) Use Case adalah deskripsi fungsi dari sebuah system dari 

perspektif pengguna. Cara kerja use case dengan mendeskrpsikan tipikal 

interaksi antara pengguna dengan sistemnya sendiri melalui sebuah 

penggambaran cerita. Berikut komponen yang terdapat pada Use case 

Diagram disajikan pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Komponen Use Case Diagram 

  

Nama Komponen Keterangan Simbol 

   Use Case Use Case digunakan 

untuk menjelaskan apa 

yang dilakukan oleh aktor 

dan sistem. 

 

Actor Actor adalah segala 

sesuatu yang berinteraksi 

dengan sistem. 

 

Association Association digunakan 

untuk menggambarkan 

hubungan Actor dengan 

 

Name Use 
Case 
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use case. 

  

Dalam sebuah use case, pengguna biasa disebut dengan actor. Actor memiliki 

peran yang dimainkan oleh pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Use case 

sebagai alat bantu terbaik berfungsi menstimulasi pengguna potensial yang 

menggambarkan suatu sistem dari sudut pandangnya. Diagram use case memiliki 

3 notasi yang menunjukkan aspek dari sistem tersebut. Berikut contoh model use 

case diagram disajikan pada gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Model Use Case Diagram 

 

2.5.2 Sequence Diagram 

Munawar (2005) Sequence Diagram digunakan dalam penggambaran 

perilaku pada suatu skenario. Pada diagram ini ditunjukkan sejumlah 

contoh obyek dan pesan yang diletakkan diantara beberapa obyek dalam 

use case. Komponen utama dari sequence diagram yakni obyek yang 

dituliskan dengan kotak segiempat bernama, pesan diwakili dengan garis 

System

Actor1

UseCase1

Actor2

UseCase2

Actor3

Usecase3
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tanda panah dan waktu ditunjukkan dengan progress vertical. Berikut 

contoh model Sequence Diagram disajikan pada gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Contoh Model Sequence Diagram 

 

 

Komponen yang terdapat pada Sequence Diagram disajikan pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Komponen Sequence Diagram 

 

         Nama Komponen Keterangan Simbol 

Object Merupakan simbol yang 

digunakan untuk 

menggambarkan objek yang 

berinteraksi. 

 

 

Object lifeline Object lifeline adalah simbol 

yang digunakan untuk 

menggambarkan masa hidup 

suatu objek. 

 

 

Activations Activations adalah Periode 

dimana objek sedang 

beroperasi. 

 

 

Message  Message adalah pesan yang 

disampaikan dari satu objek ke 

objek lain. 

 

 

2.5.3 Activity Diagram 

Munawar (2005) Activity Diagram mendefinisikan actifity Diagram 

merupakan sebuah diagram alur kerja yang menjelaskan berbagai kegiatan 

Actor1

Object1

Message1()

Message Call  1()

Reply Message 1()
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pengguna (atau sistem), mendeskripsikan logika procedural, dan proses 

bisnis. Berikut komponen yang terdapat pada Activity Diagram disajikan 

pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Komponen Activity Diagram. 

 

Nama Komponen Keterangan Simbol 

Activity Activity adalah simbol yang 

digunakan utuk 

menggambarkan suatu 

aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan. 

 

 

Initial Initial adalah simbol yang 

digunakan untuk memulai 

suatu aur activity diagram. 

 

 

Final Final adalah simbol yang 

digunakan untuk mengakhiri 

suatu alur activity diagram. 

 

 

Decision Decision adalah simbol yang 

digunakan menggambarkan 

pilihan atau keputusan 

 

 

Merge Point Merge Point adalah simbol 

yang sama dengan decision 

namun digunakan untuk 

menggambarkan titik 

penggabungan beberapa alur 

menjadi satu. 

 

  Table 2.4. Contoh Model Sequence Diagram 

 

Activity Diagram memiliki peran sama halnya seperti flowchart, tetapi 

perbedaannya adalah activity diagram dapat mendukung perilaku paralel 

sedangkan flowchart tidak bisa. Berikut contoh model Activity Diagram 

disajikan pada gambar 2.3. 

Activiy 
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Gambar 2.3. Contoh Model Activity Diagram 

2.6 Text Editor 

Text Editor adalah sebuah program untuk menuliskan teks dan script 

program ke dalam sebuah file.  Dalam lingkungan pemrograman terdapat banyak 

text editor. Beberapa dantaranya adalah sublime, notepad++, vi, vim, joe, nano 

untuk text editor mode teks (berbabsis console), dan kwrite, gedit, vim, kate untuk 

mode grafik (berbasis grafis). (Utami, 2004). 

 Dalam pemrograman bahasa C penulisan source program dapat 

menggunakan salah satu text editor yang ada. Vi merupakan salah satu text editor 

yang banyak dipakai dalam lingkngan Linux/Unix. (Utami, 2004). 

2.7 JavaScript  

JavaScript adalah bahasa scripting yang popular di internet dan dapat bekerja di 

sebagian besar browser popular seperti Internet Explorer (IE), Mozila FireFox, 

Netscape dan Opera. Kode JavaScript dapar disisipkan dalam halaman web 

menggunakan tag SCRIPT. (Andi, 2007). 

Beberapa hal tentang JavaScript: 

1. JavaScript didesain untuk menambah interaktif suatu web. 

2. JavaScript merupakan sebuah bahasa Scripting. 

3. Bahasa scripting merupakan bahasa pemrograman yang ringan. 

4. JavaScript berisi baris kode yang dijalankan di komputer (Web Browser). 

5. JavaScript biasanya disisipkan (embedded) dalam halaman HTML. 

6. JavaScript adalah bahasa interpreter (yang berarti skrip dieksekusi tanpa proses 

kompilasi). 

7. Setiap orang dapat menggunakan JavaScript tanpa membayar lisensi. 

start

ActionState1

ActionState2

Finish

control view

if true



16 
 

Contoh JavaScript dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Contoh Penulisan JavaScript 

 

2.8 Aplikasi Mobile 

Mobile Aplikasi mobile saat ini sangat dibutuhkan karena alat-alat 

telekomunikasi yang tersebar di seluruh dunia membutuhkan aplikasi-aplikasi 

yang dapat memepermudah pekerjaan penggunanya dimanapun dan kapanpun 

terutama dalam hal informasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat 

nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler dan PDA. 

 

A. Pengertian Aplikasi 

Buyens ( 2001 ) Menguraikan Bahwa aplikasi adalah satu unit perangkat 

lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas. Misalnya 

termasuk perangkat lunak perusahaan , software akuntansi, perkantoran, grafis 

perangkat lunak dan pemutar media. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

merupakan software yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan 

atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan dan penambahan data. 

Program aplikasi merupakan program siap pakai. Program yang direka untuk 

melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Contohcontoh 

aplikasiialah program pemproses kata dan Web Browser. Aplikasi akan 

menggunakan sistem operasi (OS) komputer dan aplikasi yang lainnya yang 

mendukung. 

Klasifikasi aplikasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:  

1. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang 

dirancang untuk menjalankan tugas tertentu.  
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2. Aplikasi paket, dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis 

masalah tertentu. 

 

B. Pengertian Mobile 

 Buyens ( 2001 ) Menguraikan Bahwa pengertian mobile  diartikan sebagai 

perpindahan yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon 

mobile berarti bahwa terminal telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari 

satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi 

1. Karakteristik Perangkat Mobile 

Perangkat mobile memiliki banyak jenis dalam hal ukuran, desain dan 

layout, tetapi mereka memiliki kesamaan karakteristik yang sangat 

berbeda dari sistem desktop, yaitu antara lain : 

 a) Ukuran yang kecil Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. 

Konsumen menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan 

mobilitas mereka. 

b) Memory yang terbatas Perangkat mobile juga memiliki memory yang 

kecil, yaitu primary (RAM) dan secondary (disk). Pembatasan ini adalah 

salah satu faktor yang. mempengaruhi penulisan program untuk berbagai 

jenis dari perangkat ini. Dengan pembatasan jumlah dari memory, 

pertimbangan-pertimbangan khusus harus diambil untuk memelihara 

pemakaian dari sumber daya yang mahal ini.  

c) Daya proses yang terbatas Sistem mobile tidaklah setangguh rekan 

mereka yaitu desktop. Ukuran, teknologi dan biaya adalah beberapa 

faktor yang mempengaruhi status dari sumber daya ini. Sepertiharddisk 

dan RAM, Anda dapat menemukan mereka dalam ukuran yang pas 

dengan sebuah kemasan kecil.  

d) Mengkonsumsi daya yang rendah Perangkat mobile menghabiskan 

sedikit daya dibandingkan dengan mesin desktop. Perangkat ini harus 

menghemat daya karena mereka berjalan pada keadaan dimana daya yang 

disediakan dibatasi oleh baterai-baterai.  
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e) Kuat dan dapat diandalkan Karena perangkat mobile selalu dibawa 

kemana saja, mereka harus cukup kuat untuk menghadapi benturan-

benturan, gerakan, dan sesekali tetesantetesan air.  

f) Konektivitas yang terbatas Perangkat mobile memiliki bandwith rendah, 

beberapa dari mereka bahkan tidak tersambung. Kebanyakan dari mereka 

menggunakan koneksi wireless. 

g) Masa hidup yang pendek Perangkat-perangkat konsumen ini menyala 

dalam hitungan detik kebanyakan dari mereka selalu menyala. Coba 

ambil kasus sebuah handphone, mereka booting dalam hitungan detik dan 

kebanyakan orang tidak mematikan handphone mereka bahkan ketika 

malam hari. PDA akan menyala jika anda menekan tombol power 

mereka. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Table 2.5. Penelitian Terdahulu 

NO NAMA JUDUL PENELITIAN PENERBIT KETERANGAN 

1 Trianto 
Juliatmojo 

PEMBELAJARAN 
SANDI MORSE DAN 
SANDI SEMAPHORE 
DALAM BENTUK 
SIMULASI BERBASIS 
MULTIMEDIA 

Genius Prima 
Media, 
Jakarta. 

Hasil penelitian ini adalah 
Pembelajaran Sandi Morse 
dan Sandi Semaphore 
dalam Bentuk Simulasi 
Berbasis Multimedia, yang 
memberikan Pembelajaran 
Tentang  Sandi Morse 
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2 Elwanti 
Pratiwi 

APLIKASI 
PEMBELAJARAN 
SANDI 
SEMAPHORE DAN 
SANDI MORSE 
BERBASIS 
ANDROID 

Elex Media 
Komputindo, 
Jakarta. 

Hasil Penelitian adalah 
sebuah aplikasi media 
belajar yang dirancang 
untuk menambah 
pengetahuan mengenai 
sandi semaphore dan 
sandi morse pada 
kegiatan pramuka. Pada 
aplikasi ini terdapat dua 
fungsionalitas utama 
yakni belajar sandi dan 
latihan sandi. Pada menu 
“Belajar Sandi”, 
pengguna akan diajak 
untuk belajar sandi 
semaphore dan sandi 
morse dengan 
menggunakan animasi 
bergerak. 

Table 2.5. Penelitian Terdahulu 

 


