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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam tugas akhir ini akan dilakukan studi literatur yang merupakan 

pencarian referensi-referensi dari teori yang bersangkutan dengan judul, baik dari 

buku, jurnal maupun dari sumber-sumber lain. Perancangan sistem keamanan pada 

area parkir telah banyak dibuat oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan tujuan 

mencegah terjadinya pencurian, terutama untuk kepentingan penulisan tugas akhir ini. 

Pada perancangan sistem ini, penelitian-penelitian yang telah dibuat sebelumnya 

memiliki persamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik itu dari 

mikrokontroler dan jenis sensor.  

 Penelitian sebelumnya tentang sistem keamanan pada kendaraan dengan 

notifikasi berbasis android, dengan sistem menggunakan perangkat mobile berbasis 

Android ini merupakan aplikasi yang dibuat dengan tujuan memberikan notifikasi 

kepada pengguna apabila terdapat indikasi pencurian kendaraan dan akan secara 

otomatis mengirimkan SMS kehilangan ke polisi terdekat. Aplikasi ini sendiri  

menggunakan data latitude dan longitude dari GPS dalam smartphone untuk  

dikirimkan ke smartphone pengguna melalui jaringan internet. Berdasarkan pengujian 

pada aplikasi ini, didapatkan bahwa rata-rata akurasi GPS yang diterima bernilai 9,25 

meter dan waktu rata-rata transfer data bernilai 2,84 detik (Nanda, Ahmad, & 

Pratomo, 2013). 

 Penelitian selanjutnya tentang rancang bangun prototype sistem smart 

parking berbasis arduino dan pemantauan melalui smartphone. Pada Perancangan 

Smart Parking bertujuan untuk merancang suatu alat mikrokontroler yaitu Smart 

Parking yang dapat menginformasikan dan mengarahkan pengendara mobil ke area 

parkir yang kosong. Lahan parkir yang dijadikan sebagai objek penelitian terdiri dari 

beberapa lokasi parkir dengan kapasitas beberapa kendaraan, namun penelitian ini 

hanya memilih bebarapa slot parkir sebagai sampel. Pada perancangan ini memiliki 

beberapa bagian umum yang digunakan, yaitu sensor ultrasonik HC-SR04, Arduino 

Mega, PC/laptop, LCD (Liquid Cristal Display) dan IOT (Internet Of Things) 

penelitian menunjukkan bahwa LCD akan menampilkan beberapa slot parkir yang 

sudah terisi dan beberapa lagi slot parkir yang kosong dan pemantauan melalui 

Smartphone dengan menggunakan aplikasi Blynk. Sedangkan untuk bagian palang 

pintu masuk area parkir menggunakan alat yaitu servo, dan Arduino UNO sebagai 

pengoperasian palang pintu parkir tersebut. Pada perancangan ini menghasilkan jarak 

pada sensor parkir di bawah 6 cm menandakan bahwa keadaan slot parkir terisi dan 

di atas 6 cm menandakan keadaan slot parkir tersedia pada LCD dan aplikasi Blynk 
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tersebut. Sedangkan untuk servo palang masuk mendeteksi mobil pada jarak di bawah 

5cm servo akan terbuka dengan delay 3 detik dan jika di atas 5 cm menandakan bahwa 

tidak ada mobil di depan palang sensor (Rudi, Dinata, & Kurniawan, 2017). 

 Penelitian selanjutnya tentang perancangan smart parking system pada 

prototype smart office berbasis internet of things. Internet of Things (IoT) menjadi 

salah satu teknologi komunikasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kendaraan 

sebagai penunjang efektivitas dan efesiensi dinamika kehidupan manusia 

membutuhkan tempat/lahan parkir yang memiliki keleluasaan, kenyamanan, 

keamanan dan lainnya lagi yaitu efektifitas sistem perparkiran. Tujuan penelitian ini 

diantaranya yaitu agar sistem perparkiran mampu melakukan manajemen 

perparkirannya secara mandiri dan memenuhi harapan pemilik kendaraan. Metode 

penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan hingga menentukan metode 

pengembangan sistem, dilanjutkan dengan pengumpulan data dan pustaka, 

pengembangan sistem, hingga dihasilkannya smart parking system. Perancangan 

smart parking system terdiri komponen identifikasi menggunakan metode Automatic 

Number Plate Recognitiondengan algoritma KNN, komponen pengendali sistem 

terdiri dari Raspberry pi dan Arduino Uno r3 tersimpan pada ruang kontrol yang 

memanfaatkan pin digital dan pin analog untuk transimi data/instruksi, komponen 

manajemen lokasi parkir yaitu perangkat lunak yang dihasilkan dengan menggunakan 

Arduino IDE, Python, MIT App Inventor, Fritzing dan Cayenne untuk 

mengintegrasikan Raspberry Pi dengan Arduino Uno r3 pada smart parking system. 

Hasil uji coba pendeteksian pada plat nomor kendaraan menujukkan tingkat 

keberhasilan mencapai 60% dari 10 plat nomor yang berbeda. Melalui sistem 

manajemen parkir, pemilik kendaraan diarahkan ke tempat parkir kosong dengan 

tingkat keamanan yang relatif tinggi, dimana setiap kendaraan yang masuk kedalam 

sistem harus teridentifikasi dan diberikan kode akses keluar dengan memanfaatkan 

QR Code yang diberikan pada saat memasuki sistem (Susandi, Nugraha, & 

Rodiyansyah, 2017). 

 

 

2.2 Parkir System 

Parking System adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 

sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk 

parkir  di  tengah  jalan  raya,  namun  parkir  di  sisi  jalan  umumnya  diperbolehkan. 

Fasilitas   parkir   dibangun   bersama-sama   dengan   kebanyakan   gedung,   untuk 

memfasilitasi  kendaraan  pemakai  gedung.  Termasuk  dalam  pengertian  parkir 

adalah setiap  kendaraan  yang  berhenti  pada  tempat-tempat  tertentu  baik  yang 

dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk 

kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. Sedangkan 

parking  system  atau  sistem parkir  itu  sendiri  adalah  sistem pengelolaan  lahan  

perparkiran  secara  profesional  dengan  dukungan  teknologi modern. Terdiri dari : 
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1.Barrier Gate Secara  mudahnya  adalah  palang  yang  digunakan  untuk  

penghalang  pintu masuk  dan  keluar,  tujuannya  untuk  membantu  pengaturan  

kendaraan  yang diperbolehkan   masuk   atau   keluar   area   perparkiran.   Palang   

ini   bergerak membuka  atau  menutup  diatur  secara  otomatis  dengan  sistem    

mekanis  dan elektris.  Bagian  utamanya  terdiri  dari arm, motor, control  board  dan 

main logic control. 

2.Vehicle Detector Berupa loop  coil  atau  berbentuk  kabel  empat  segi  

panjang  yang  ditanam  di tanah  terletak  sesudah  barrier  gate  bekerja  sebagai 

metal  detector  bila  mobil sudah tidak berada di atas / melewati loop coil maka secara 

otomatis palang / arm barrier gate bergerak menutup. Ticket Dispencer Adalah ticket  

box  yang  digunakan  untuk  mengambil    karcis  masuk  oleh pengemudi kendaraan, 

ticket dispencer ini ada dua sistem : Sistem barcode  dengan  cara  user  menekan  

tombol di box dispencerdan keluar tiket masuk.Sistem biasa dengan cara ticket diinput 

oleh petugas di gerbang masuk lalu  secara  otomatis  tiket  keluar  di ticket  dispencer 

dan  diambil  oleh pengemudi. 

 

2.3 Arduino Mega 

Arduino adalah Board berbasis mikrokontroller atau papan rangkaian 

elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip 

mikrokontroler dengan  jenis  AVR dari perusahaan  Atmel. Mikrokontroler  itu 

sendiri adalah chip atau IC (integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakan 

computer. Tujuan  menanamkan  program  pada  mikrokontroler  adalah  agar  

rangkaian  elektronik dapat  membaca  input,  memproses  input tersebut dan  

kemudian  menghasilkan  output sesuai    yang    diinginkan.    Jadi    mikrokontroler    

bertugas    sebagai    otak    yang mengendalikan proses input, dan output sebuah 

rangkaian elektronik. Pada  gambar  2.1merupakan  jenis Arduino  Mega  type  2560, 

Arduino  Mega 2560adalah  papan  pengembangan  mikrokontroller  yang  berbasis  

Arduino  dengan menggunakan chip  ATmega2560. Board  ini  memiliki  pin  I/O  

yang  cukup  banyak, sejumlah  54  buah  digital  I/O  pin  (15  pin  diantaranya  adalah  

PWM),  16  pin  analog input,  4  pin  UART  (serial  port  hardware). Arduino  Mega  

2560dilengkapi  dengan sebuah  oscillator  16  Mhz,  sebuah  port  USB,  power  jack  

DC,  ICSP  header,  dan tombol  reset.  Board  ini  sudah  sangat  lengkap,  sudah  

memiliki  segala  sesuatu  yang dibutuhkan untuk sebuah mikrokontroller. 



8 
 

2.3.1 Arduino Mega 2560. Dengan  penggunaan  yang  cukup  sederhana,  anda  

tinggal  menghubungkan power dari USB ke PC anda atau melalui adaptor 

AC/DC ke jack DC. 

2.3.2 Spesifikasi Arduino Mega 2560 Tabel 2.1vSpesifikasi Arduino Mega 

2560 Komponen Spesifikasi Chip mikrokontroller ATmega2560 Tegangan 

operasi 5V Tegangan  input  (yang  direkomendasikan, via jack DC)7V -12V 

Tegangan input (limit, via jack DC)6V -20VDigital I/O pin54  buah,  6  

diantaranya  menyediakan PWM outputAnalog Input pin16 buahArus DC per 

pin I/O20 mAArus DC pin 3.3V 50mA. Memori Flash 256KB,8KB  telah  

digunakan  untuk bootloader SRAM8 KBEEPROM4 KBClock speed16 

MhzDimensi101.5 mm x 53.4 mm Berat37 g. 

2.3.3 Catu DayaArduino  Mega dapat  diaktifkan  melalui  koneksi  USB  atau  

dengan  Catu  daya Eksternal.  Sumber  listrik  dipilih secara  otomatis.  

Eksternal  (nonUSB)  daya  dapat dating baik dari AC-DC adaptor atau baterai. 

Adaptor ini dapat dihubungkan dengan  cara  menghubungkannya plugpusat-

positif  2.1  mm  ke  dalam boardpenghubung listrik. Leaddari  beterai  dapat  

dimasukkan  ke  dalam header  pin  GND  dan  Vin  dari konektor Power.Bord  

dapat  beroperasi  pada  pasokan  daya  dari  6-20  volt.  Jika  diberikan dengan  

kurang  dari  7V,  bagaimanapun  pin  5V  dapat  menyuplai  kurang  dari  5  

Volt dan  board  mungkin  tidak  stabil.  Jika  menggunakan  lebih  dari  12Volt,  

regulator tegangan  bias  panas  dan  merusak  board.  Rentang  yang  dianjurkan  

adalah  7-12  Volt. Pin catu daya adalah sebagai berikut :1.VIN.  Tegangan  

input  ke  papan  Arduino  ketika    menggunakansumber  daya eksternal  

(sebagai  lawan  5  volt  dari  koneksi  USB  atau  sumber  daya  diatur lainnya).  

Anda  dapat  menyediakan  tegangan  melalui  pin  ini,  atau,  jika  memasok 

tegangan melalui colokan listrik, mengaksesnya melalui pin ini.2.5V.  Catu  

daya  yang  diatur  digunakan  untuk  daya  mikrokontroler  dan  komponen lain 

di papan tulis. Hal ini dapat datang baik dari VIN melalui regulator on-board, 

atau disediakan oleh USB atau suplai 5V diatur lain.3.3V3.  Sebuah  pasokan  

3,3  volt  yang  dihasilkan  oleh  regulator  on-board.  menarik arus maksimum 

adalah 50 mA.4.GND.Ground pins. 

2.3.4 Memory ATmega2560 memiliki 256KB dari memori  flash untuk 

menyimpan kode (8 KB digunakan untuk bootloader), 8 KB dari SRAM dan 4 

KB EEPROM (yang dapat dibaca danditulis dengan perpustakaan EEPROM). 
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2.3.5  Input & OutputMasing-masing  dari  54  pin  digital  pada  Mega  dapat  

digunakan  sebagai  input atau  output,  menggunakan  pinMode  (),  

digitalWrite  (),  dan  digitalRead  ()  fungsi. Mereka beroperasi di 5 volt. Setiap 

pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki resistor 

pull-up internal yang (terputus secara default) dari 20-50 KOhms. Selain itu, 

beberapa pin memiliki fungsi khusus:Serial: 0 (RX) dan 1 (TX); Serial 1: 19 

(RX) dan 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) dan16 (TX);  Serial  3:  15  (RX)  dan  14  

(TX).  Digunakan  untuk  menerima  (RX)  dan mengirimkan  data  serial  (TX)  

TTL.  Pin  0  dan  1  juga  terhubung  ke    pin  dari ATmega8U2 USB-to-TTL 

Chip Serial.1.Interupsi  Eksternal:  2  (mengganggu  0),  3  (mengganggu  1),  

18  (interrupt 5),  19 (interrupt  4),  20  (interrupt  3),  dan  21  (interrupt  2).  

Pin  ini  dapat  dikonfigurasi untuk  memicu  interupsi  pada  nilai  yang  rendah,  

tepi  naik  atau  jatuh,  atau perubahan nilai. Lihat attachInterrupt () fungsi untuk 

rincian.2.PWM: 0 13. Memberikan outputPWM 8-bit dengan fungsi analog 

Write ().3.SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Pin  ini  mendukung 

komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. Pin SPI juga pecah pada 

header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan Uno, Duemilanove dan 

Diecimila.4.LED:  13.  Ada  built-in  LED  terhubung  ke  pin  digital  13.  

Ketika  pin  tinggi  nilai, LED menyala, ketika pin rendah, itu off.5.I2C:  20  

(SDA)  dan  21  (SCL).  Dukungan  I2C  (TWI)  komunikasi  menggunakan 

perpustakaan  Kawat  (dokumentasi  di  website  Wiring).  Perhatikan  bahwa  

pin  ini tidak di lokasi yang sama dengan pin I2C pada Duemilanove atau 

Diecimila.Arduino   Mega   2560memiliki   16   input   analog,   yang   masing-

masing menyediakan  10  bit  resolusi  (yaitu  1024  nilai  yang  berbeda).  

Secara  default  mereka mengukur dari tanah ke 5 volt, meskipun adalah 

mungkin untuk mengubah batas atas dari kisaran mereka menggunakan pin 

AREF dan fungsi analogReference ().Ada beberapa pin lainnya di papan: 

1.AREF tegangan referensi untuk input analog. Digunakan dengan 

analogReference ()                                

2.Reset Bawa garis LOW ini untuk me-reset mikrokontroler. Biasanya  

digunakan untuk menambahkan tombol reset untuk perisai yang  

menghalangi  satu  di  papan tulis. 
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2.3.6 Komunikasi Arduino Mega2560  memiliki  sejumlah  fasilitas  untuk  

berkomunikasi  dengan komputer, Arduino lain, atau mikrokontroler lainnya. 

The ATmega2560 menyediakan empat  UART  hardware  untuk  TTL  (5V)  

komunikasi  serial.  Sebuah ATmega8U2 pada  saluran  salah  satu  papan  atas  

USB  dan  menyediakan  port  com  virtual  untuk perangkat  lunak  pada  

komputer  (mesin Windowsakan  membutuhkan  file  .inf,  tapi OSX dan Linux 

mesin akan mengenali papan sebagai port COM secara otomatis. Perangkat  

lunak  Arduino  termasuk  monitor  serial  yang  memungkinkan  data tekstual  

sederhana  yang  akan  dikirim  ke  dan  dari  papan.  The  RX  dan  TX  LED  

di papan akan berkedip ketika data sedang dikirim  melalui  ATmega8U2 Chip 

dan USB koneksi  ke  komputer  (tapi  tidak  untuk  komunikasi  serial  pada  

pin  0  dan  1). ATmega 2560 juga mendukung I2C (TWI) dan komunikasi  SPI.  

Perangkat  lunak  Arduino  termasuk  perpustakaan  Kawat  untuk 

menyederhanakan  penggunaan  bus  I2C lihat  dokumentasi  di  website  Wiring  

untuk rincian. Untuk komunikasi SPI, menggunakan perpustakaan SPI. 

2.3.7 PemrogramanArduino  mega  dapat  diprogram  dengan  software  

Arduino. Untuk rincian,  lihat  referensi  dan  tutorial.  ATmega  2560  pada 

Arduino  mega  datang preburned  dengan  bootloader  yang  memungkinkan  

Anda  untuk mengupload  kode baru    untuk    itu    tanpa    menggunakan    

programmer    hardware    eksternal.    Ini berkomunikasi  menggunakan  asli  

STK500  protokol  (referensi,  file  header  C).  Anda juga  dapat  memotong  

bootloader  dan  memprogram  mikrokontroler  melalui  ICSP (In Circuit Serial 

Programming) kepala. 

2.3.8 Perangkat Lunak Program IDELingkungan  Open-source  Arduino  

memudahkan  untuk  menulis  kode  dan meng-upload  ke board  Arduino,  ini  

berjalan  pada  Windows,  Mac  OS  X,  dan  Linux. Berdasarkan pengolahan, 

AVR-GCC dan perangkat lunak sumber terbuka lainnya. 

 

2.4 Fingerprint 

Fingerprint adalah salah satu bentuk biometric, sebuah ilmu yang menggunakan 

menggunakan karakteristik fisik penduduk untuk mengidentifikasi. Sidik jari sangat 

ideal untuk tujuan ini karena mereka murah untuk mengumpulkan dan menganalisis, 

dan mereka tidak pernah berubah, bahkan dengan umur orang. 

Meskipun tangan dan kaki memiliki banyak daerah bergerigi yang dapat 

digunakan untuk identifikasi, sidik jari menjadi bentuk populer biometrik karena 

mereka mudah untuk mengklasifikasikan dan mengurutkan. Mereka juga dapat 

diakses. 
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Sidik jari yang terbuat dari susunan pegunungan, yang disebut ridges 

gesekan. Setiap tonjolan berisi pori-pori, yang melekat pada kelenjar keringat di 

bawah kulit. Anda meninggalkan sidik jari di gelas, meja dan hanya hal-hal lain yang 

Anda sentuh karena keringat ini. Semua punggung bentuk pola sidik jari yang disebut 

loop, whorls atau lengkungan: 

 Loop dimulai pada satu sisi jari, kurva sekitar atau ke atas, dan keluar dari sisi 

lain. Ada dua jenis loop yaitu Radial loop lereng ke arah ibu jari, sementara 

ulnaris loop lereng ke arah kelingking. 

 Whorls membentuk lingkaran atau pola spiral. 

 Lengkungan miring ke atas dan kemudian kebawah, seperti gunung-gunung 

sangat sempit. 

Para ilmuwan melihat susunan, bentuk, ukuran dan jumlah baris dalam pola-

pola sidik jari untuk membedakan satu dari yang lain. Mereka juga menganalisis 

karakteristik yang sangat kecil yang disebut hal-hal kecil, yang tidak dapat dilihat 

dengan telanjang mata . 

 

 

2.4.1 Fungsi Fingerprint 

Dalam fungsi fingerprint dapat di gunakan bermacam-macam pengaplikasian 

missalnya buat absensi di kantor yang udah menggunakan sistem biometrik 

fingerprint atau buat sistem pengaman laptop dan juga dapat di gunakan untuk 

idenfikasi masalah yang sering di gunakan pada pihak kepolisian untuk 

menyelesaikan kasus.Tapi pada intinya hanya buat identifikasi dan verifikasi. 

 

2.4.2 Gambar Sidik Jari 

Sebelum komputerisasi sistem pengarsipan manual digantikan dalam operasi 

sidik jari besar, sistem klasifikasi sidik jari manual digunakan untuk 

mengkategorikan sidik jari berdasarkan formasi punggungan umum (seperti 

adanya atau tidak adanya pola lingkaran dalam berbagai jari), sehingga 

memungkinkan pengajuan dan pengambilan catatan kertas dalam jumlah besar 

koleksi didasarkan pada pola ridge gesekan independen dari nama. 

 

2.4.3 Cara Kerja Fingerprint 

Sebuah sistem fingerprint scanner memiliki dua pekerjaan, yakni 

mengambil gambar sidik jari, dan memutuskan apakah pola alur sidik jari 

dari gambar yang diambil sama dengan pola alur sidik jari yang ada di 

database. Ada beberapa cara untuk mengambil gambar sidik jari seseorang, 

namun salah satu metode yang paling banyak digunakan saat ini adalah 

optical scanning. Inti dari scanner optical adalah charge coupled device 
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(CCD), sistem sensor cahaya yang sama digunakan pada kamera digital dan 

camcorder. CCD merupakan sebuah larik sederhana dari diode peka cahaya 

yang disebut photosite, yang menghasilkan sinyal elektrik yang merespon 

foton cahaya. Setiap photosite merekam sebuah pixel, titik kecil yang 

merepresentasikan cahaya dan membenturnya. Pixel-pixel ini membentuk 

pola terang dan gelap dari sebuah gambar hasil scan sidik jari seseorang. 

Proses scan mulai berlangsung saat Anda meletakkan jari pada lempengan 

kaca dan sebuah kamera CCD mengambil gambarnya. Scanner memiliki 

sumber cahaya sendiri, biasanya berupa larik light emitting diodes (LED), 

untuk menyinari alur sidik jari Anda. Sistem CCD menghasilkan gambar 

jari yang terbalik, area yang lebih gelap merepresentasikan lebih banyak 

cahaya yang dipantulkan (bagian punggung dari alur sidik jari), dan area 

yang lebih terang merepresentasikan lebih sedikit cahaya yang dipantulkan 

(bagian lembah dari alur sidik jari). Sebelum membandingkan gambar yang 

baru saja diambil dengan data yang telah disimpan, processor scanner 

memastikan bahwa CCD telah mengambil gambar yang jelas dengan cara 

melakukan pengecekan kegelapan pixel rata-rata, dan akan menolak hasil 

scan jika gambar yang dihasilkan terlalu gelap atau terlalu terang. Jika 

gambar ditolak, scanner akan mengatur waktu pencahayaan, kemudian 

mencoba pengambilan gambar sekali lagi. Jika tingkat kegelapan telah 

mencukupi, sistem scanner melanjutkan pengecekan definisi gambar, yakni 

seberapa tajam hasil scan sidik jari. Processor memperhatikan beberapa 

garis lurus yang melintang secara horizontal dan vertikal. Jika definisi 

gambar sidik jari memenuhi syarat, sebuah garis tegak lurus yang berjalan 

akan dibuat di atas bagian pixel yang paling gelap dan paling terang. Jika 

gambar sidik jari yang dihasilkan benar-benar tajam dan tercahayai dengan 

baik, barulah processor akan membandingkannya dengan gambar sidik jari 

yang ada dalam database. 

2.4.4  Tool yang digunakan  

Aplikasi Finger print adalah salah satu aplikasi yang dapat melakukan 

pendeteksi dengan sidik jari, walaupun sebenarnya kalau kita membeli 

perangkat finger print sudah di sertakan contoh-contoh penggunaanya. 

Saat ini tools untuk TCP/IP fingerprinting yang paling lengkap dan luas 

pemakaiannya adalah Nmap. Dengan menggunakan suatu database yang 

lebih dari 450 ciri untuk dibandingkan ke TCP/IP stack dengan operating 

sistem tertentu atau hardware tertentu. Database ini termasuk sistem operasi 

yang komersial, router, switch, firewall dan sistem-sistem yang lain. Setiap 

sistem yang percaya bahwa TCP/IP adalah potensial untuk masuk database 

akan meng-update-nya secara priodik. Nmap merupakan software yang 

bebas untuk didownload dan mudah untuk digunakan. Nmap fingerprint 

adalah sebuah sistem dengan 3 step. 
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•Pertama, kemampuannya sebagai port scan untuk menemukan satu set open 

dan closed TCP dan UDP port. 

•Kedua, kemampuan untuk melakukan generate bentuk paket-paket 

kemudian mengirimnya ke remote host dan mendengar tanggapannya. 

•Ketiga, menggunakan hasilnya untuk diolah dan menemukan masukan 

yang sesuai dengan database yang dimilikinya. 

 

Nmap menggunakan satu set yang terdiri dari 9 macam tes untuk menentukan 

pilihan dari operating sistem. Setiap tes terdiri dari satu atau lebih paket-paket 

dan tanggapan yang diterimanya. Delapan tes yang dilakukan Nmap ditujukan 

pada TCP layer dan satu ditujukan pada UDP layer. Tes terhadap TCP adalah 

yang paling penting karena TCP memiliki beberapa option dan variabel dalam 

implementasinya. Nmap melihat perintah dari option-option TCP, pola dari 

sejumlah initial sequence, IP-level flag seperti fragment bit, TCP flag seperti 

RST, ukuran windownya dan masih banyak hal-hal lain. Untuk lebih detilnya 

termasuk option-option spesific dalam paket tes dapat dilihat di homepage yang 

memuat tentang Nmap. Gambar 1 adalah contoh hasil keluaran dari Nmap saat 

melakukan scanning pada sebuah web server dan yang satunya scanning 

terhadap perangkat printer. Hasil perkiraan dari tes beruntun terhadap TCP 

didapat dari kemampuan Nmap mendeteksi tentang bagaimana sebuah host 

menggerakan sejumlah initial sequence untuk tiap TCP connection. Banyak 

sistem operasi komersial menggunakan model acak, positive increment, tetapi 

sistem yang lebih sederhana mengarah kepada penggunaan fixed increment 

atau increment berdasar pada waktu membuat sambungan. Sementara Nmap 

terdiri dari beberapa fungsional dan bekerja dengan baik untuk kemampuan 

sebagai fingerprinting yang sangat presisi, tetapi ini bukan peralatan yang dapat 

dipakai untuk semua teknik/cara. Bermacam scan dapat dijalankan dalam 

waktu bersamaan. Sebagai contoh, untuk menentukan apakah sebuah host 

menggunakan TCP Tahoe atau TCP Reno dengan membuat paket hilang tiruan 

dan melihat bagaimana caranya melakukan perbaikan (recovery).. Juga 

seseorang dapat menggunakan metode seperti social engineering atau teknik 

pada tingkatan aplikasi untuk menentukan sistem operasi yang digunakan host. 

Seperti teknik-teknik di luar dari cakupan pembicaraan ini, akan selalu 

dibutuhkan cara untuk menghadang scan yang dilakukan TCP/IP fingerprinting 

selama tools untuk aplikasi fingerprinting terus berkembang. Selama ini 

TCP/IP fingerprinting adalah metode yang paling cepat dan paling mudah 

untuk mengenali sistem operasi yang digunakan remote host. 
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2.5 Modul Sensor Fingerprint 

Merupakan modul sensor yang berfungsi pemindaian identitas sidik jari 

manusia yang bersifat unik. Karena manusia dilahirkan dengan sidik jari 

yang bersifat unik yang berarti tiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda-beda 

dengan orang lain. Untuk artikel kali ini akan dibahas bagaimana cara mengakses 

modul sensor Fingerprint tipe FPM10A dengan mudah. Dikarenakan sensor ini 

mudah ditemukan ditoko elektronik atau marketplace dengan relatif terjangkau serta 

sudah terdapat library dalam proses pemrogramannya. Penjelasan awal tentang Sensor 

Fingerprint Secara umum prinsip kerja dari sensor sidik jari atau Fingerprint : 

 Pendaftaran atau pengenalan sidik jari sebagai ID ( Enroll ) 

 Database sebagai penyimpanan data pendaftaran ID ( Storage ) 

 Perbandingan, pencarian dan pencocokan ( Matching and Comparing ) 

 Sistem keamanan ( Security System ) 

 Sistem waktu kehadiran pegawai, siswa, mahasiswa ( Attendace Time ) 

 Kunci Pintu , seperti di hotel, dan lain sebagainya ( Lock door system ) 

Pada Modul sensor FPM10A dilengkapi dengan memori FLASH sebagai penyimpan 

sidik jari dan dapat diakses menggunakan mikrokontroler dengan komunikasi 

UARTT / Seiarl TTL. 
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Gambar 2. 1 Sensor Fingerprint FPM10A. 

( Sumber Gambar : http://www.nyebarilmu.com ) 

Spesifikasi dari Sensor FingerPrint FPM10A 

 Tegangan masukan kisaran 3.6 – 6.0 Vdc 

 Minumum arus 120mA 

 Warna backlight : hijau 

 Komunikasi Interface : UART 

 Baud rate : 9600 bps 

 Untuk versi tipe Able to store 127 different fingerprints 

 False Reject Rate (FRR) <1.0% 

 False Accept Rate (FAR) <0.001% 

 Safety level 5 

Pinout Sensor memiliki 6 pin yang berlabel pada gambar di bawah ini. 

http://www.nyebarilmu.com/
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Gambar 2. 2 Sensor Fingerprint 

( Sumber Gambar http://www.nyebarilmu.com ) 

Note NC adalah Not Connected sehingga kedua pinout tersebut tidak perlu 

dihubungkan. Dikarenakan kabel konektor modul sensor bawaan kadang berwarna 

merah semua, dimana itu dapat membuat kesalahan dalam wiring ke microcontroller. 

Disarankan menambahkan kabel pada ujung kabel dengan ketentuan : 

 NC dipotong 

 VCC : tetap merah 

 GND : hitam 

 TX : hijau 

 RX : biru 

Ataupun mengganti kabel konektor sensor tersebut menjadi berwarna seperti gambar 

dibawah ini 

 

http://www.nyebarilmu.com/
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2.6 LCD 

Liquid crystal display(LCD) merupakan komponen elektronikayangdigunakan 

untuk menampilkan suatu karakter baik itu angka, huruf ataukaraktertertentu, 

sehingga tampilan tersebut dapat dilihat secara visual.Pemakaian LCDsebagai 

indikator tampilan banyak digunakan dikarenakandaya yang dibutuhkanLCD relatif 

kecil (orde mikrowatt), disamping itu dapat juga menampilkan angka,huruf atau 

simbol dan karakter tertentu. Meskipun pada komponen ini dibatasioleh sumber 

cahaya ekternal/internal, suhu, dan lifetime. 

Tabel 2. 1 Konfigurasi Pin LCD 16x2 

PIN NUMBER  SYMBOL FUNCTION 

1 Vss GND 

2 Vdd +3V or +5V 

3 Vo Contras Adjustment 

4 RS H/L Register Select signal 

            5 R/W             H/L Read/Write Signal 

6 E H/L Enable Signal  

7 DB0 H/L Data Bus Line 

8 DB1 H/L Data Bus Line 

9 DB2 H/L Data Bus Line 

10 DB3 H/L Data Bus Line 

11 DB4 H/L Data Bus Line 

12 DB5 H/L Data Bus Line 

13 DB6 H/L Data Bus Line 

14 DB7 H/L Data Bus Line 

15 A/Vee + 4,2 V for LED/  Negative Voltage 

Output  

16 K Power Suply for B/L (0V) 
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Gambar 2. 3 LCD 2x16 

 ( Sumber Gambar http://www.nyebarilmu.com ) 

LCD terdiri atas tumpukan tipis atau sel dari dua lembar kaca dengan pinggiran 

tertutup rapat. Antara dua lembar kaca tersebut diberi bahan kristal cair (liquid 

crystal ) yang tembus cahaya. Permukaan luar masing-masing keping kaca 

mempunyai lapisan tembus cahaya seperti oxida timah (tin oxide) atau oxidaindium 

(indium oxide). Sel mempunyai ketebalan 1x10-5 meter dandiisi dengankristal cair. 

LCD ini membutuhkan daya yang kecil dan dilengkapi dengan panel LCDdengan 

tingkat kontras yang cukup tinggi serta pengendali LCDCMOS yangterpasang dalam 

modul tersebut. Pengendali mempunyai pembangkit karakterROM/RAM dan display 

data RAM. Semua fungsi display diatur oleh instruksi, sehingga modul LCD ini dapat 

dengan mudahdihubungkan dengan unitmikroprosesor. LCD tipe ini tersusun 

sebanyak dua baris dengan 16 karakter. Dasar-dasar pengoperasian LCD ini terdiri 

atas pengoperasian dasar  padaregister, busy flag, address counter, displaydata RAM. 

A. Register 

Kontroler dari LCD mempunyai 2 buah register 8 bit yaituregister 

instruksi(IR) dan register data (DR). IR menyimpan instruksisepertidisplay 

clear,cursor shift  dan display data (DD RAM) sertacharacter 

generator (CGRAM). DR menyimpan data untuk ditulis diDD RAM atau CG 

RAMataupun membaca data dari DD RAM atauCG RAM. Ketika data ditulis 

keDD RAM atau CG RAM maka DRsecara otomatis menulis data ke 

DDRAM atau CG RAM. Ketika datapada DD RAM atau CG RAM akan 

dibacamaka alamat data ditulispada IR sedangkan data akan dimasukan 

melaluiDR danmikrokontroler membaca data dari DR. 

http://www.nyebarilmu.com/
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B. Busy Flag  

Busy flag menunjukan bahwa module sedang sibuk sehinggaproses 

datalebih lanjutdarimikrokontroler harus menungggu hinggatanda sibuk 

iniselesai. Jika RS=0 dan R/W=1 maka keluaran registerseleksi sinyal 

akanmelalui DB7. Jika bernilai 1 maka LCD sedang melakukan kerjainternal 

dan instruksi tidak akan diterima.Oleh karena itu status dari flag harus 

diperiksa sebelum melaksanakaninstruksi selanjutnya. 

Tabel 2. 2 Register Seleksi. 

 

 

 

 

a. Address Counter  Address counter  

Menunjukkan lokasi memori dalam LCD. Pemilihan lokasi alamat itu 

diberikan lewat register instruksi(IR). Ketika data dibaca atau ditulis dari DD 

RAM atau CG RAM maka Address counter secara otomatis menaikkan atau 

menurunkan alamat tergantung dari entry mode set. 

b. Display Data Ram (DD RAM) 

DDRAM merupakan tempat karakter yang akan ditampilkan. Pada LCD 

masing-masing pin mempunyai range alamat tersendiri. 

c. Character Generator  

ROM (CG ROM) CG ROM mempunyai tipe dot matrik 5x7. Dimana 

pada LCD telah tersedia ROM sebagai pembangkit karakter dalam kode ASCII.  

d. Character Generator RAM (CG RAM) 

Masukan yang diperlukan untuk mengendalikan modul berupa bus data 

yang masih termutiplek dengan bus alamat serta 3 bit sinyal control. 

 

2.7 Ethernet Shield 

Ethernet shield menghubungkan Arduino dengan internet. Hanya dengan 

memasangkan modul ini ke papan Arduino, hubungkan ke jaringan internet dengan 

kabel RJ45. Penggunaan sheild juga disertai berbagai dokumentasi yang disediakan 

oleh manufacturer secara bebas dan open source. Ini berarti Anda dapat belajar cara 

membuat dan menggunakan shield. Berikut adalah spesifikasi dasar yang dimiliki 

ethernet shield : 

RS R/W OPERASI 

0 0 IR Tulis insruksi internal 

0 1 Busy Flag (DB7) @ counter (DB0-DB6)Read 

1 0 Menulis data untuk DDRAM/CGRAM 

1 1 Membaca data dari DDRAM/CGRAM 
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 Membutuhkan papan Arduino  

 Menggunakan tegangan 5V 

 Ethernet Controller: W5100 dengan 16K 

 Kecepatan koneksi: 10 / 100Mb 

 Koneksi dengan Arduino pada port SPI 

Shield memungkinkan papan Arduino untuk terhubung ke internet. Hal ini 

didasarkan pada ethernet chip terpasang pada papan shield. Wiznet W5100 yang 

mendukung protokol ip. Shield juga mendukung hingga empat koneksi soket 

simultan. Menggunakan library Ethernet untuk menulis kode yang terhubung ke 

internet dengan menggunakan shield. Ethernet Shield memiliki standar RJ-45. 

Arduino berkomunikasi dengan baik dengan kartu SD menggunakan bus SPI 

(melalui header ICSP). Bus Ini adalah pada pin digital 10, 11, 12, dan 13 di Uno dan 

pin 50, 51, dan 52 di Mega. Pada kedua papan, Pin 4 dan 10 ini tidak dapat digunakan 

untuk I / O umum. Jika menggunakan kedua peripheral dalam program, harus 

menginclude library yang sesuai. Jumper solder ditandai "INT" dapat digunakan 

menerima pemberitahuan dari fungsi interupsi, tapi fungsi ini tidak didukung oleh 

library Ethernet. 

 

Gambar 2. 4 Ethernet Shield 

( Sumber Gambar http://www.nyebarilmu.com ) 

 

2.8 Motor servo  

http://www.nyebarilmu.com/
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 Motor Servo adalah komponen elektronika yang berupa motor yang memiliki 

sistem feedback guna memberikan informasi posisi putaran motor aktual yang 

diteruskan pada rangkaian kontrol mikrokontroler. Pada dasarnya motor servo banyak 

digunakan sebagai aktuator yang membutuhkan posisi putaran motor yang presisi. 

Apabila pada motor DC biasa hanya dapat dikendalikan kecepatannya serta arah 

putaran, lain halnya pada motor servo yaitu penambahan besaran parameter yang 

dapat dikendalikan berdasarkan sudut/derajat. Komponen utama penyusun motor 

servo antara lain motor DC, gear rasio, potensiometer serta controller servo seperti 

gambar dibawah ini. 

Adanya komponen potensiometer difungsikan sebagai feedback nilai yang akan 

diolah menjadi data posisi aktual. Sedangkan fungsi dari controller servo yaitu 

memberikan sinyal – sinyal PWM (Pulse Width Modulator) untuk menggerakan 

motor melalui kabel motor. 

 

 

Gambar 2. 5 Motor Servo 

 ( Sumber Gambar http://www.nyebarilmu.com ) 

 

Macam tipe – tipe dari motor servo ini ada 2 yaitu tipe standard dan tipe Continous. 

 Tipe standar berputarnya dibatasi sebesar 180° dan tipe ini sering banyak 

dipakai pada sistem robotika seperti  Arm Robot / Robot Lengan. 

 Tipe continuous mempunyai kriteria perputaran motornya sebesar 360° contoh 

aplikasinya pada mobil robot. 

http://www.nyebarilmu.com/
https://www.nyebarilmu.com/cara-mengakses-motor-servo-menggunakan-arduino/
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Pada setiap body servo terdapat informasi akan identitas tipe servo tersebut. Secara 

standar, motor servo terdiri atas 3 kabel yaitu kabel power / VCC, kabel GND serta 

kabel signal. 

 

 

2.9 Kabel Jumper 

Sebuah kabel yang digunakan untuk menghubungkan komponen eletronik 

yang satu dengan komponen elektronik yang lainnya atau yang di sebut jumper. 

Jenis kabel jumper ada 3 yaitu: Male to Male, Male to Female, Female to Female. 

Kabel Jumper ini memiliki 3 jenis seperti contoh gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

A.) Kabel Jumper Male to Male 

Berbagai jenis kabel jumper yang pertama adalah kabel jumper dengan jenis 

Male to Male. Kabel ini paling direkomendasikan untuk membuat project 

elektronika pada sebuah breadboard. Sementara untuk warna dari kabel itu 

sendiri bervariasi, yakni ada yang berwarna hitam, kuning, putih, hijau, merah, 

dan lain sebagainya. Adapun untuk rata-rata panjang dari kabel Male to Male 

adalah seperti di bawah ini: 

Untuk kabel 9,8 inch sepanjang 25 cm , Kabel Male to Male 7,7 inch, maka 

panjangnya 19,5 cm Kabel 5,8 inch memiliki panjang 14,7 cm, dan untuk kabel 

4,6 inch memiliki panjang 11,7 cm 
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Gambar 2. 6 Kabel Jumper Male to Male 

(Sumber Gambar http://www.lapantech.com) 

 

B.) Kabel Jumper Female to Female 

 

Kabel jumper yang kedua adalah Female to Female. Kabel jumper yang satu 

ini sangat berguna untuk menghubungkan antar module yang memililki header 

male. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Kabel 

Jumper Female to 

Female  

(Sumber Gambar http://www.lapantech.com) 

 

C.) Kabel Jumper Male to Female 

Untuk jenis kabel yang satu ini disebut dengan Male to Female yang memiliki 

fungsi sama yaitu sebagai penghubung elektronika pada breadboard. Jenis 

kabel ini memiliki dua header yang berbeda yang menjadikan jenis kabel 

jumper yang satu ini disebut dengan kabel jumper Male to Female. 

 

http://www.nyebarilmu.com/
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Gambar 2. 8 Kabel Jumper Male to Female 

(Sumber Gambar http://www.lapantech.com) 

 

 

 

2.10 Catu Daya 

Catu daya atau sering disebut dengan Power Supply adalah perangkat 

elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk perangkat lain. Secara umum 

istilah catu daya berarti suatu sistem penyearah-filter yang mengubah ac menjadi dc 

murni. Sumber DC seringkali dapat menjalankan peralatan-peralatan elektronika 

secara langsung, meskipun mungkin diperlukan beberapa cara untuk meregulasi dan 

menjaga suatu ggl agar tetap meskipun beban berubah-ubah. Energi yang paling 

mudah tersedia adalah arus bolak-balik, harus diubah atau disearahkan menjadi dc 

berpulsa (pulsating dc), yang selanjutnya harus diratakan atau disaring menjadi 

tegangan yang tidak berubah-ubah. Tegangan dc juga memerlukan regulasi tegangan 

agar dapat menjalankan rangkaian dengan sebaiknya. 

Secara garis besar, pencatu daya listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu 

pencatu daya tak distabilkan dan pencatu daya distabilkan. Pencatu daya tak 

distabilkan merupakan jenis pencatu daya yang paling sederhana. Pada pencatu daya 

jenis ini, tegangan maupun arus keluaran dari pencatu daya tidak distabilkan, sehingga 

berubah-ubah sesuai keadaan tegangan masukan dan beban pada keluaran. Pencatu 

daya jenis ini biasanya digunakan pada peranti elektronika sederhana yang tidak 

sensitif akan perubahan tegangan. Pencatu jenis ini juga banyak digunakan pada 

penguat daya tinggi untuk mengkompensasi lonjakan tegangan keluaran pada 

penguat. Pencatu daya distabilkan pencatu jenis ini menggunakan suatu mekanisme 

lolos balik untuk menstabilkan tegangan keluarannya, bebas dari variasi tegangan 

masukan, beban keluaran, maupun dengung. Ada dua jenis yang digunakan untuk 

menstabilkan tegangan keluaran, antara lain: 

http://www.nyebarilmu.com/
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1. Pencatu daya linier, merupakan jenis pencatu daya yang umum 

digunakan. Cara kerja dari pencatu daya ini adalah mengubah tegangan AC 

menjadi tegangan AC lain yang lebih kecil dengan bantuan Transformator. 

Tegangan ini kemudian disearahkan dengan menggunakan rangkaian 

penyearah tegangan, dan di bagian akhir ditambahkan kondensator sebagai 

penghalus tegangan sehingga tegangan DC yang dihasilkan oleh pencatu daya 

jenis ini tidak terlalu bergelombang. Selain menggunakan diode sebagai 

penyearah, rangkaian lain dari jenis ini dapat menggunakan regulator tegangan 

linier sehingga tegangan yang dihasilkan lebih baik daripada rangkaian yang 

menggunakan dioda. Pencatu daya jenis ini biasanya dapat menghasilkan 

tegangan DC yang bervariasi antara 0 - 60 Volt dengan arus antara 0 – 10 

Ampere. 

2. Pencatu daya Sakelar, pencatu daya jenis ini menggunakan metode yang 

berbeda dengan pencatu daya linier. Pada jenis ini, tegangan AC yang masuk 

ke dalam rangkaian langsung disearahkan oleh rangkaian penyearah tanpa 

menggunakan bantuan transformer. Cara menyearahkan tegangan tersebut 

adalah dengan menggunakan frekuensi tinggi antara 10KHz hingga 1MHz, 

dimana frekuensi ini jauh lebih tinggi daripada frekuensi AC yang sekitar 

50Hz.Pada pencatu daya sakelar biasanya diberikan rangkaian umpan balik 

agar tegangan dan arus yang keluar dari rangkaian ini dapat dikontrol dengan 

baik (Shrader, 1991,hal:200-201). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Power Supply  

Sumber Gambar (http://www.lapantech.com) 

 

2.11 Hosting 
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Dalam pembuatan sebuah website diperlukannya sebuah hosting dan domain. 

Apa itu hosting dan domain? Hosting adalah tempat penampungan semua data-data 

website kita. Ibarat toko, hosting itu adalah tempatnya/kiosnya. Domain adalah nama 

website kita. Nah kalau diibaratkan sebuah toko, domain itu nama toko itu sendiri. 

Harga untuk hosting dan domain beragam-ragam.  

 

2.12 Smartphone 

Smartphone adalah telepon genggam atau telepon seluler pintar yang 

dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah 

komputer. Smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telephone genggam yang 

bekerja dengan menggunakan perangkat lunak sistem operasi (OS) yang menyediakan 

hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Ada juga yang 

mendefinisikan smartphone sebagai sebuah telephone genggam pintar yang memiliki 

fitur canggih seperti Email, Internet, pembaca ebook dan lainnya. Singkatnya, 

smartphone merupakan komputer kecil yang memiliki kemampuan sebuah telephone. 

2.13 Android 

 Android merupakan sistem operasi berbasis kernel Linux yang pada awalnya 

dikembangkan oleh Android.Inc, yang didukung Google finansial dan kemudian 

dibeli pada tahun 2005. Android ini diresmikan pada tahun 2007 seiring dengan 

berdirinya Open Handset Alliance-konsorsium hardware, software, dan perusahaan 

telekomunikasi yang ditujukan untuk memajukan standar perangkat selular. 

Smartphone yang tersedia untuk publik pertama kalinya yang menjalankan Android 

adalah HTC Dream, yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2009 

diperkirakan di dunia ini paling sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler yang 

menggunakan Android. Semenjak kehadirannya pada 9 Maret 2009, Android telah 

hadir dengan versi 1.1, yaitu sistem operasi yang sudah dilengkapi dengan pembaruan 

estetis pada apalikasinya, seperti jam alrm, voice search, pengiriman pesan dengan 

Gmail, dan pemberitahuan email 

Android. OHA adalah kelompok beberapa perangkat keras, perangkat lunak dan 

perusahaan telekounikasi termasuk Google, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Motorola, 

HTC dan T-Mobile. Setiap rilisan android menggunakan abjad bertema makanan 

penutup. Untuk macam-macam versinya adalah sebagai berikut : 

1. Android 1.0 (Apple Pie / Alpha) 

Android pertama ini dirilis pada 23 September 2008, dilengkapi fitur-fitur seperti 

Play Store, Web Browser, Kamera, SInkronisasi Gmail, Contact dan Google. 

2. Android 1.1 (Banana Bread / Beta) 
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Pada februari tahun 2009 android kembali merilis versi selanjutnya, fitur tetap 

sama seperti yang sebelumnya. 

3. Android 1.5 (Cupcake) 

Rilis pada awal April 2009, fitur yang bertambah dari versi ini support Bluetooth 

A2DP, AVRCP, Soft-Keyboard dengan prediksi text dan record/watch videos. 

4. Android 1.6 (Donut) 

Pada tanggal 15 September 2009, android merilis versi baru dengan fitur Gesture 

Framework hingga Turn-by-turn navigation, dan dengan meminimalisir bug dan 

bertambahnya fitur yang disediakan oleh google. 

5. Android 2.0 (Éclair) 

Pada tahun yang sama di bulan Oktober ada tambahan fitur multi-touch, Live 

Wallpaper dan juga flash kamera. Selain itu fitur HTML, Digital zoom, Support 

Microsoft Exchange, dan Updaete UI. 

 

 

 

 

6. Android 2.2 9 (Froyo) 

Pada bulan Mei 2010, Google merilis android versi terbaru dengan fitur tambahan, 

peningkatan Speed, Implementasi JIT, USB Tethring, Aplikasi instalasi untuk 

perluasan memori, Support file upload pada the browser dan Animated GIFs. 

7. Android 2.3 (Gingerbread) 

Pada bulan Desember 2010 lalu, Google secara resmi merilis Android versi terbaru, 

Gingerbread. Yang secara fitur jelas sudah sangat sempurna. Ditambah lagi, 

Android versi 2.3 ini juga diadopsi oleh salah satu perusahaan Smartphone paling 

terkenal, yaitu Samsung dengan menanamkan sistem operasi ini dalam ponsel seri 

Nexus-nya. 

8. Android 3.0 – 3.2 6 (Honeycomb) 

Honeycomb merupakan salah satu sistem operasi Android versi terbaru yang rilis 

pada bulan Februari 2011 silam. Namun, versi ini lebih ditujukkan untuk Tablet 

yang mana pada tahun itu sangat laris dipasaran. 

9. Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 
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Puncak kematangan Android yakni ketika pada versi ini, yang mana Ice Cream 

Sandwich rilis pada bulan Oktober 2011 silam. Dan operasi sistem ini mulai 

bekerja di semua jenis smartphone apapun. Selain bertambahnya fitur-fitur 

menarik, Ice Cream Sandwich juga merupakan versi Android paling banyak 

disukai pada waktu itu. Bahkan, Android Ice Cream Sandwich juga dilengkapi 

dengan fitur ekstra multitasking dan notifikasi yang lebih banyak. 

10.  Android 4.1.2 (Jelly Bean) 

Jelly Bean rilis pada 9 Juli 2012 lewat konferensi I/O Google. Versi ini merupakan 

salah satu versi Android yang kerap mendapatkan update fitur-fitur yang berguna 

dan menarik, beberapa halnya adalah seperti memperbaiki rotasi layar, seperti 

Support resolusi video 4K, Support penulisan huruf Hebrew and Arabic dari kanan 

ke kiri, dan peningkatan kinerja, sistem keamanan dan masih banyak lainnya. 

11. Android 4.4 (Kitkat) 

Kitkat adalah versi Android yang rilis pada 2013 lalu. Pada versi ini, Android 

banyak mendapatkan pembaharuan fitur. Seperti, terdapat fitur Screen recording, 

untuk merekam kegiatan yang terjadi pada layar smartphone anda, New 

Translucent system UI, Peningkatan akses notifikasi, System-wide settings untuk 

closed captioning, Peningkatan kinerja dan masih banyak yang lainnya. 

 

 

 

12. Android 5.0 (Lollipop) 

Rilis pada tahun 2014, Android yang satu ini lebih banyak menawarkan fitur 

tambahan untuk menyempurnakan fitur-fitur yang sudah ada. Dan Nexus 6 adalah 

salah satu ponsel yang paling pertama mencicipi Android versi ini. Selain itu, 

Google juga lebih menyempurnakan kinerja dari Android Lollipop sendiri. 

13. Android 6.0 (Marshmallow) 

Android versi 6.0 merupakan salah satu sistem operasi Android yang rilis pada 

tahun 2015 silam, yang mana banyak membawa pembaharuan. Salah satunya 

adalah support USB Type-C. Tidak hanya itu saja, Android versi 6 ini serta 

memberikan fasilitas autentikasi sidik jari dan daya baterai yang lebih meningkat. 

14.  Android 7.0 (Nougat) 

Android Nougat versi 7.0 rilis pada bulan Agustus 2016 silam yang lebih 

meningkatkan kinerja versi Android sebelumnya. Selain itu, Android Nougat juga 

mendapatkan banyak fitur-fitur baru yang diantaranya seperti dapat multitasking, 
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meningkatkan fitur Doze yang dulu telah rilis di Android versi sebelumnya. Dan 

inilah beberapa fitur terbaru yang terdapat pada Nougat : 

 Support Multi windows 

 Dapat langsung membalas pesan dari jendela atau menu notifikasi. 

 Tampilan panel notifikasi dan quick settings yang baru. 

 Mode Doze yang ditingkatkan, (Doze Mode 2.0) 

 

15. Android 8.0 (Oreo) 

Android versi Oreo rilis pada bulan Agustus 2017 lalu. Yang berisi sejumlah fitur 

utama, termasuk notification grouping, picture-in-picture support for video, 

performance improvements and battery usage optimization, and support for 

autofillers, Bluetooth 5, system-level integration with VoIP apps, wide color 

gamuts, dan Wi-Fi Aware. Android Oreo juga memperkenalkan dua fitur platform 

utama Android Go - distribusi perangkat lunak sistem operasi untuk perangkat 

kelas bawah - dan dukungan untuk mengimplementasikan lapisan abstraksi 

perangkat keras. 

16. Android 9.0 (Pie) 

Android yang kemudian disebut sebagai "Android P", pertama kali diumumkan 

oleh Google pada 7 Maret 2018 dan pratinjau pengembang pertama dirilis pada 

hari yang sama. Pada 6 Agustus 2018, Google secara resmi mengumumkan rilis 

final Android 9.0 dengan judul "Pie", dengan pembaruan yang awalnya tersedia 

untuk perangkat Google Pixel, Namun saat ini telah tersedia untuk ponsel-ponsel 

yang telah baru rilis. 

 

17. Android Q / Android 10 

Android yanng juga disebut sebagai Android 10, yang baru rilis pada kuartal ke-3 

menuju kuartal ke-4, Google juga telah memamerkan keunggulan pada sistem 

operasi (OS) Android 10 mereka di Google I/O 2019 dengan fitur unggulan, antara 

lain ; Dukungan 5G, Dukungan ponsel layar lipat, Live Caption, Dark Theme, 

Parental Control dan lain sebagainya. 

 

2.14 IOS 

iOS (sebelumnya iPhone OS) adalah sistem operasi perangkat bergerak yang 

dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini pertama 

diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan iPod Touch, dan telah dikembangkan untuk 

mendukung perangkat Apple lainnya. Tidak seperti Windows Phone (Windows CE) 
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Microsoft dan Android Google, Apple tidak melisensikan iOS untuk diinstal di 

perangkat keras non-Apple. 

 

a) iOS 1 

Pada tahun 2007, iOS pertama kali dikenalkan oleh Apple dengan nama iPhone 

OS bersamaan dengan diperkenalkannya iPhone 3G.Pada saat itu, mendiang Steve 

Jobs berujar bahwa iPhone OS menggunakan basis kode yang sama dengan OS 

X.Versi pertama iPhone OS ini belum dilengkapi dengan toko aplikasi. Semua 

aplikasi bawaan yang terdapat pada iPhone adalah aplikasi-aplikasi yang 

dikembangkan sendiri oleh Apple. Mulai dari aplikasi pemutar musik, browser, 

hingga kalkulator. 

b) iOS 2 

Setahun berikutnya, tepatnya pada 11 Juli 2008, Apple mengupdate iPhone OS 

menjadi versi 2 untuk iPhone 3G.Pada versi kedua ini iPhone OS sudah dilengkapi 

dengan toko aplikasi yang kita kenal dengan nama App Store hingga sekarang. 

Dengan versi kedua ini, para pengguna iPhone 3G dapat menambah koleksi 

aplikasinya dengan mengunduh langsung dari App Store. 

c) iOS 3 

iPhone OS terus berevolusi. Pada tahun 2009, muncul iPhone OS 3 yang 

diperkenalkan bersamaan dengan diperkenalkannya iPhone 3GS. Pada versi ini 

muncul fitur yang sangat penting bagi iPhone hingga saat ini, yaitu dukungan in-

app purchase, yaitu fitur pembayaran dalam aplikasi. Pada versi ketiga ini juga 

terdapat fitur copy-paste yang sangat membantu para pengguna iPhone 3GS. 

 

d) iOS 4 

Barulah pada tahun 2010, Apple resmi mengumumkan perubahan nama dari 

iPhone Os menjadi iOS. Pada 21 Juni 2010 ini diperkenalkan iOS 4 dengan 

beberapa fitur baru. Salah satu fitur terpenting pada versi ini adalah multitasking, 

yaitu kemampuan untuk menjalankan lebih dari 1 aplikasi dalam waktu 

bersamaan. iOS juga tidak hanya tersedia pada iPhone saja, tapi juga pada iPod 

Touch yang diperkenalkan pada tahun yang sama. 

e) iOS 5 

Pada 21 Juni 2011, tepatnya pada acara Wordlwide Developer Conference, Apple 

memperkenalkan iOS 5. Banyak sekali fitur baru dan menarik yang ditambahkan 

dalam versi kali ini. Tiga fitur baru yang paling populer dan berpengaruh adalah 
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dukungan iCloud, iMessege dan Siri. Pada versi kali ini untuk pertama kalinya 

para pengguna iPhone dapat mengaktivasi iPhone-nya tanpa menggunakan 

laptop/komputer. 

f) iOS 6 

Pada 11 Juni 2012, Apple kembali memperkenalkan iOS versi terbaru. Kali ini 

sudah masuk pada versi keenam. Pada iOS 6 ini, fitur baru yang ditambahkan 

adalah Apple Maps. 

g) iOS 7 

Pada 10 Juni 2013, iOS 7 diperkenalkan, diversi ini banyak sekali perubahan yang 

dilakukan oleh Apple, terutama dari segi desain. Tampilan ikon dan antarmuka 

secara keseluruhannya telah berubah menjadi lebih datar. Beberapa fitur tambahan 

pada versi ini adalah AirDrop, Control Center, serta dukungan Touch ID yang 

terdapat pada iPhone 5S. 

h) iOS 8 

Pada 2 Juni 2014, iOS 8 diperkenalkan dengan membawa beberapa fitur baru 

seperti Family Sharing, Continuity, aplikasi Health dan iCloud Drive. 

i) iOS 9 

Pada 8 Juni 2015, iOS 9 dirilis. Pada versi ini membawa beberapa fitur baru seperti 

3D Touch yang dapat digunakan pada iPhone 6S dan 6S Plus. Beberapa aplikasi 

bawaan baru juga diperkenalkan seperti News, dan berubahnya aplikasi Passbook 

menjadi Wallet. 

 

 

 

j) iOS 10 

Diperkenalkan Membawa beberapa perubahan mulai dari Lock Screen yang 

didesain ulang, fitur Message baru, dan masih banyak lagi. Pada versi kali ini 

Apple juga memperkenalkan API Siri untuk para pengembang aplikasi. 

k) iOS 11 

Selanjutnya adalah versi ke-11 dari iOS yang diperkenalkan pada 19 September 

2017 lalu. Pada versi ini, Notification Center dan Lock Screen menjadi satu 

sehingga lebih mudah dipantau. 

l) iOS 12 
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iOS 12 merupakan versi ini diperkenalkan pada 17 September 2018 lalu. Versi ini 

lebih menitikberatkan pada peningkatan stabilitas dan peningkatan performa. 

m)      iOS 13 

Diperkenalkan pada kuartal ke-3 ditahun 2019, Update paling menarik dari iOS 13 

adalah Dark Mode atau mode tampilan gelap. Selama 12 tahun Apple merilis 

perangkat iPhone, update iOS 13 menjadi sistem operasi pertama yang mendukung 

tampilan Light dan Dark. 

 

2.15 Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, intruksi (instruction) atau 

pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat 

memproses input menjadi output. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai suatu program 

berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna 

untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Menurut kamus 

kamus besar bahasa Indonesia (1998:52) adalah penerapan dari rancang sistem untuk 

mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman 

tertentu. 

Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan 

melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Sedangkan, beberapa aplikasi yang 

digabung bersama menjadi suatu paket disebut sebagai suatu paket atau application 

suite. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antar muka pengguna 

yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk memperlajari dan 

menggunakan tiap aplikasi. Pengertian lain tentang aplikasi adalah program siap pakai 

yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi 

tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan 

pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang 

menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada 

sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang 

diharapkan. 

Aplikasi merupakan suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani 

kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game palayanan 

masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia. Aplikasi 

merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur teknologi informasi 

yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan yang sesuai dengan jenjang 

dan kebutuhan (relevan). Menurut Sri Widianti, Aplikasi merupakan sebuah software 

(perangkat lunak) yang bertugas sebagai front end pada sebuah sistem yang dipakai 

untuk mengelolah berbagai macam data sehingga menjadi sebuah informasi yang 

bermanfaat untuk penggunanya dan juga sistem yang berkaitan. 
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