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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Fokusnya sendiri kepada penelitian yang mempunyai kesamaan dalam 

penggunaan Arduino Uno dengan modul sensor suara. Adapun beberapa penelitian yang dirujuk akan 

ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 Daftar Tinjauan Pustaka 

No. Peneliti Judul / Tahun Metode  Hasil 

1. Handri Al Fani, 

dkk. 

Perancangan 

Alat 

Monitoring 

Pendeteksi 

Suara di 

Ruangan 

Bayi 

RS Vita Insani 

Berbasis 

Arduino 

Menggunakan 

Buzzer / 2020 

Kuantitatif Peneliti menggunakan 

Arduino Uno dengan 

beberapa modul lainnya yaitu 

modul sensor suara dan 

buzzer. Cara kerjanya sendiri 

cukup sederhana, sensor 

suara akan menerima suara 

yang kemudian diproses oleh 

Arduino Uno untuk 

menghasilkan notifikasi 

melalui buzzer dan lampu 

LED. 

Terdapat kesamaan dengan 

penelitian yang dilakukan 

oleh penulis yaitu 

penggunaan modul sensor 

suara. Perbedaannya sendiri 

pada input suara yaitu 

tangisan bayi dan 

penggunaan modul lainnya. 

2. Pensi Asmaleni, 

dkk. 

Pengembangan 

Sistem Kontrol 

Kipas Angin dan 

Lampu Otomatis 

Berbasis Saklar 

Suara 

Menggunakan 

Arduino Uno / 

2020 

Research and 

Development 

Penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk : 1) 

menghasilkan rancangan 

sistem kontrol kipas angina 

dan lampu yang sistematis 

dengan pemanfaatan Arduino 

Uno dengan saklar suara 

sebagai input, dan 2) 

menghasilkan produk kipas 

angin otomatis. Hasil yang 

didapatkan berupa presentase 

sebesar 82,5%, masuk dalam 

kategori baik. 
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Terdapat persamaan yaitu 

penggunaan modul sensor 

suara dan juga Arduino Uno. 

Namun, dalam studi kasusnya 

sendiri berbeda dengan 

peneliti buat. 

3. Ahmad Hanafie, 

dkk. 

Perancangan 

Sistem 

Pengontrolan 

Kipas Angin 

Berbasis 

Mikrokontroller / 

2019 

Research and 

Development 

Penelitian ini mempunyai 

tujuan dalam  mengetahui 

pembuatan rancang sistem 

pengontrolan kipas angina 

dengan Arduino Uno dengan 

modul sensor suhu LM35 dan 

PIR. Cara kerjanya sendiri, 

kipas angin akan berputar 

apabila sudah memenuhi 

paramameter berikut: 1) 

adanya bayangan; 2) Pada 

suhu ≥ 25 sampai ≥ 30 

derajat, kipas angina akan 

berputar dengan kecepatan 

rendah. Pada suhu ≥ 35 

derajat kipas angina akan 

berputar dengan kecepatan 

sedang. Terakhir, pada suhu 

sekitar ≥ 40 sampai ≥ 45 

derajat, kipas angin akan 

berputar dengan kecepatan 

tinggi. 

Hasilnya sendiri, sensor suhu 

kurang begitu akurat dalam 

menilai suhu ruangan dan 

sensor PIR kurang akurat 

dalam mendeteksi bayangan. 

Penelitian ini berbeda dengan 

apa yang peneliti lakukan, 

baik dari studi kasus sampai 

implementasi. 

4. Muhammad 

Arofik, dkk. 

Rancang Bangun 

Peralatan Listrik 

Rumah Berbasis 

Suara 

Menggunakan 

Arduino Uno R3 / 

2018 

Kuantitatif Penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk membuat 

rancang bangun sistem 

pengendalian peralatan 

rumah tangga secara nirkabel. 

Peneliti menggunakan 

Arduino Uno R3 sebagai unit 

pengendali dengan modul 

sensor EasyVR. Modul 

EasyVR mempunyai 
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kelebihan dalam menangkap 

suara utamanya dalam bentuk 

percakapan. Hasil yang 

didapatkan adalah 89,52% 

alat yang dibuat berhasil 

dalam menangkap suara 

kemudian mengontrol 

peralatan rumah tangga yang 

diinginkan. 

Perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis 

adalah jenis mikrokontroller 

dan modul suara. 

5. Amanda Nurul 

Praditya dan Hary 

Nugroho 

Prototipe Sistem 

Kemanan Kunci 

Elektrik Pada Pintu 

Rumah 

Menggunakan 

Kode Suara 

Berbasis Arduino / 

2020 

Kuantitatif Penelitian ini berfokus 

kepada pembuatan kunci 

pengaman rumah pengganti 

kunci konvensional (gembok) 

dengan menggunakan 

Arduino sebagai 

mikrokontroller dengan 

modul sensor EasyVR sebagai 

penerima input-an. Proses 

kerjanya sederhana dengan 

pengucapan kata kunci 

tertentu, pintu akan terkunci. 

Penelitian yang dilakukan 

mempunyai kesamaan sistem 

kerja yaitu dengan 

penangkapan suara sebagai 

input. Perbedaannya dalam 

implementasi yang 

dilakukan. 

6. Zaratul Nisa 

Saputri, dkk. 

Skripsi : Aplikasi 

Pengendalian 

Suara Sebagai 

Pengendali 

Peralatan Listrik 

Berbasis Arduino 

Uno / 2014 

Kuantitatif Penelitian dalam jurnal ini, 

mempunyai tujuan untuk 

menciptakan alat yang 

mampu mengendalikan 

peralatan rumah secara 

nirkabel. Arduino Uno 

sebagai mikrokontroller 

digabungkan dengan modul 

sensor EasyVR dalam 

menangkap suara. Hasilnya 

sendiri adalah : 1) Modul 

EasyVR mempunyai 

keberhasilan 50% jika 

menerima suara dari orang 

yang berbeda; 2) Modul 
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EasyVR memiliki 

keberhasilan mencapai 

98,30% pada perintah dengan 

satu suku kata dan 3) 

Kesalahan modul EasyVR 

dikarenakan perbedaan suara 

antara sampling yang diambil 

dengan pemberian perintah 

langsung. 

Persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan adalah 

pemanfaatan Arduino sebagai 

mikrokontroller dengan 

perbedaannya kepada sistem 

kerja dan implementasi. 

7. Priadhana Edi 

Kresnha, dkk. 

Perancangan Alat 

Sensor Parkir 

Perintah Suara 

Menggunakan 

MP3 Shield 

Arduino / 2018 

Kuantitatif Penelitian dalam jurnal ini, 

menggunakan 3 komponen 

utama yang terdiri dari 

Arduino Uno, MP3 Shield 

Arduino dan Ultrasonic HC-

SR04. Cara kerjanya sendiri, 

modul MP3 Shield Arduino 

sebagai pemberi perintah 

berformat .mp3 yang 

sebelumnya sudah deprogram 

dan Ultrasonic HC-04 

digunakan untuk mengkur 

jarak dengan objek (cm). 

Hasilnya sendiri alat yang 

dibangun memberikan 

perintah yang tepat sesuai 

dengan jarak alat dengan 

objek. 

Perbedaannya dengan 

penelitian yang dilakukan 

adalah sistem kerja. Suara 

bukan sebagai input 

melainkan sebagai output 

untuk memberikan perintah 

kepada pengguna. 

8. Laura Anastasi 

Seseragi Lapono 

dan Redi Kristian 

Pingak 

Rancang Bangun 

Sound Level Meter 

Menggunakan 

Sensor Suara 

Berbasis Arduino 

Uno / 2018 

Kuantitatif Penelitian ini berfokus 

kepada pembuatan alat 

pengukur kebisingan (Sound 

Level Meter) dengan Arduino 

Uno sebagai mikrokontroller 

dan tambahan modul sensor 

suara MAX4466 sebagai 
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penerima suara. Hasilnya 

akan ditampilkan dalam 

program komputer berupa 

grafik dan nilai. Untuk 

tingkat kebisingan yang 

didapat berada pada 44,6 dB 

dengan adanya perubahan 

yang tertangkap pada nilai 

44,19 dB. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah 

penggunaan sensor suara 

yaitu MAX4466 sebagai 

penerima suara dalam tangkat 

tertentu saja.  

 

Dalam tabel diatas dapat dilihat hampir semua penelitian menggunakan Arduino sebagai 

mikrokontroller untuk menerima data, mengolahnya dan menampilkan dalam bentuk sesuai dengan 

keinginan. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Hendri Al Fani dengan judul “Perancangan Alat 

Monitoring Pendeteksi Suara di Ruangan Bayi RS. Vita Insani Berbasis Arduino Menggunakan Buzzer” 

mempunyai kemiripan dalam sistem kerja yang akan dilakukan oleh penulis. Hanya saja, suara yang 

digunakan adalah suara burung love bird. Untuk penggunaan modul Wi-Fi (wireless-fidelity) yang 

digunakan dalam penelitian ini, tidak ditemukan dalam jurnal yang dijadikan tinjauan pustaka. Hampir 

semua alat tidak mengirim data secara online/daring yang terhubung dalam sebuah database. 

Tampilan data yang didapat sendiri banyak menggunakan aplikasi desktop, berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan data akan tersimpan dalam sebuah database di server yang kemudian 

akan diteruskan kembali kepada sebuah aplikasi berbasis android.  

2.2. Pengertian Alat 

Alat adalah benda yang di gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang fungsinya adalah untuk 

mempermudah pekerjaan. Alat disebut juga sebagai perkakas atau perabotan. Dahulu kala manusia 

berpendapat bahwa alat indentik dengan manusia. Karena hanya manusia yang mempunyai akal dan 

pikiran sehingga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan suatu karya cipta. Kemampuan manusia 

membuat alat bantu semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Bahan yang dapat di 

gunakan sebagai alat juga beragam. Sejak zaman prasejarah, ketika manusia baru mengenal kayu dan 

batu, mereka telah berpikir untuk memanfaatkan benda-benda tersebut untuk meringankan pekerjaanya. 

Ketika logam di temukan, alat-alat di buat dari logam. Ketika mesin di ciptakan, kerja manusia semakin 

di permudah. Hingga zaman modern ini, tidak ada waktu yang kita jalani tanpa membutuhkan bantuan 

alat baik yang manual ataupun yang otomatis alias mesin. Jenis alat yang di gunakan oleh manusia dapat 

menjadi indikator kemajuan kehidupannya. (www.kamusq.com). 

2.3. Penilaian 

Penilaian adalah ahli-bahasa dari istilah assessment, bukan ahli bahasa dari istilah evaluation 

(evaluasi). Kedua istilah ini (penilaian / assessment dan evaluasi / evaluation sebenarnya memiliki 

kesamaan dan perbedaan.persamaannya yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai, atau 

menentukan nilai sesuatu. Adapun perbedaannya terletak pada konteks penggunaannya. Penilaian 

http://www.kamusq.com/
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(assessment) digunakan dalam konteks yang lebih sempit dan biasanya dilaksanakan secara internal, 

yakni oleh orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem yang bersangkutan seperti guru 

menilai hasil belajar murid, atau supervisor menilai guru. Penilaian diartikan sebagai kegiatan 

menentukan nilai suatu objek, seperti baik buruk, efektif-tidak efektif, berhasil-tidak berhasil dan 

semacamnya, sesuai dengan karakteristik atau tolak ukuryang telah ditetapkan sebelumnya. 

(dwiryangansx..com). 

Oleh karna itu penilain burung berkicau yang akan di gunakan adalah pakem yang suda ada dan juga 

sering di lakukan oleh para penilai burung Lovebird di perlombaan manapun. Penilaian burung Lovebird 

yang akan di nilai yaitu : 

1. Burung Lovebird akan di nilai ketika dia berbunyi di area lapngan yang telah di sediakan oleh 

panitia. 

2. Semua burung Lovebird memiliki suara yang 100% sama ketika berbunyi, maka dari itu penilaian 

akan masuk ketika burung Lovebird berbunyi. 

3. Penilaian berjalan selama 7 menit. 

4. Dalam 7 menit burung akan di lombakan mana yang rajin berbunyi ketika di area lapangan. yang 

sering berbunyi maka dialah pemenangnya. 

5. Penilaian burung Lovebird tida membedakan antara warna dan jenis burung, pada intinya burung 

yang terbaik adalah burung yang selalu bersuara di area lapangan. 

Secara umum, penilaian dari Lovebird menggunakan sistem angka yang dijelaskan pada gambar 

berikut : 

 

 
Gambar 2.1 Penilaian Burung Lovebird 

Pada gambar 2.1 dapat dilihat penilaian burung Lovebird menggunakan poin dalam setiap detiknya. 

Dimulai dari poin bernilai 2 (2) ketika burung Lovebird berkicau dengan durasi 2-5 detik sampai P3 

(Panjang 3) dengan nilai 130 untuk rentang waktu kicau 46-50 detik. Keterangan lainnya dalam 

penilaian burung yaitu M untuk “Masih”, L untuk “Lanjut” dan P untuk “Panjang”. Penyebutan angka 

setelah huruf yaitu M1 berarti “Masih Satu”, L1 berarti “Lanjut Satu” dan P1 yang mempunyai arti 

“Panjang Satu”. 

2.4. Burung Berkicau (Lovebird) 

Lovebird adalah salah satu dari sembilan spesies dari genus Agapornis (Yunani: 'cinta' αγάπη agape, 

'burung' όρνις ornis). Mereka adalah burung beo kecil sosial dan kasih sayang. Tujuh spesies asli benua 

Afrika, sementara Lovebird Grey- berkepala adalah asli ke Madagaskar. Nama mereka berasal dari 

ikatan yang kuat Bayan, pasangan monogami dan periode panjang yang dipasangkan burung 

menghabiskan duduk bersama-sama. Lovebirds hidup dalam kawanan kecil dan makan buah, sayuran, 

dan biji rumput. Blackwinged Lovebirds juga memakan serangga dan buah ara, dan Black-berkerah 

Lovebirds memiliki persyaratan diet khusus untuk pribumi buah ara, membuat mereka bermasalah untuk 

tetap di penangkaran. Beberapa spesies disimpan sebagai hewan peliharaan, dan mutasi beberapa warna 

yang selektif dibesarkan di aviculture. 

Jangka hidup mereka ratarata adalah 10 sampai 15 tahun. Panjang Lovebirds adalah 13 sampai 17 
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cm dan beratnya adalah 40 sampai 60 gram. Mereka adalah salah satu beo terkecil, ditandai dengan 

membangun kekar, ekor tumpul pendek, dan paruh, relatif besar tajam. Sejoli wildtype sebagian besar 

hijau dengan berbagai warna pada tubuh bagian atas mereka, tergantung pada spesies. The Fischer 

Lovebird, hitam Cheeked Lovebird, dan Lovebird Masked memiliki cincin putih yang menonjol di 

sekitar mata mereka. The Abyssinian Lovebird, yang Lovebird Madagaskar, banyak varietas mutan 

warna telah diproduksi oleh pemuliaan selektif dari spesies yang populer di aviculture 

(www.jogjaicon.com). 

 

2.5. Sensor Suara Desibel (KY-037) 

Sensor suara adalah sebuah alat yang mampu mengubah gelombang Sinusioda suara menjadi 

gelombang sinus energi listrik (Alternating Sinusioda Electric Current). Sensor suara berkerja 

berdasarkan besar/kecilnya kekuatan gelombang suara yang mengenai membran sensor yang 

menyebabkan bergeraknya membran sensor yang juga terdapat sebuah kumparan kecil di balik membran 

tadi naik & turun. Oleh karena kumparan tersebut sebenarnya adalah ibarat sebuah pisau berlubang-

lubang, maka pada saat ia bergerak naik-turun, ia juga telah membuat gelombng magnet yang mengalir 

melewatinya terpotong-potong. Kecepatan gerak kumparan menentukan kuat-lemahnya gelombang 

listrik yang dihasilkannya (www//id.wikipedia.org). 

 

 
Gambar 2.2 Sensor Suara KY-037 

 

2.6. Modul Wi-Fi (ESP8266) 

Modul wireless ESP8266 merupakan modul yang diproduksi oleh Espressif Chinese Manufacturer 

yang berkategori modul wireless low-cost dengan kemampuan TCP/IP. Modul ini kemudian 

dikembangkan kembali oleh AI-Thinker pada tahun 2014 dengan mengeluarkan ESP-01. Penggunaan 

yang mudah, dimensi kecil yaitu 14,3 x 24,8 mm dan catu daya dengan besaran 3,3 volt, menjadikan 

modul ini banyak dikembangkan oleh developer. Espressif Chinese Manufacturer bahkan menciptakan 

SDK (Software Development Kit) yang memungkinkan developer mengembangkan modul ini lebih 

jauh. 

http://www.jogjaicon.blogspot.com/


10 

 

 
Gambar 2.3 Modul Wi-Fi ESP8266 

 

2.7. Arduino Uno 

Arduino UNO adalah board berbasis mikrokontroller pada ATmega328. Board ini memiliki 14 

digital input / output pin (dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 16 MHz 

Osilator kristal, koneksi USB, jack listrik tombol reset. Pin - pin ini berisi semua yang diperlukan untuk 

mendukung mikrokontroller, hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan 

bisa didapat dari adaptor ACDC atau baterai untuk menggunakannya. 

 

 

 
Gambar 2.4 Arduino Uno (ATmega328) 

  

2.7.1. Spesifikasi Arduino Uno (ATmega328) 

Untuk spesifikasi secara lebih detail dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2.2 Spesifikasi Arduino Uno 

Mikrokontroller Atmega328 

Tegangan Operasi 5V 

Tegangan Input (disarankan) 7-12V 
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Batas Tegangan Input 6-20V 

Pin Digital I/O 14 (dimana 6 output PMW) 

Pin Analog Input 6 

Arus DC per I/O Pin 3,3V 40 mA 

Arus DC untuk Pin 3,3V 50 mA 

Flas Memory  32 KB digunakan oleh 

Bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock 16 MHz 

 

2.7.2. Konfigurasi Arduino Uno (Atmega328) 

Mikrokontroler ATmega 328 masih dalam keluarga AVR 8 bit. Beberapa mikrokontroler yang juga 

mempunyai kemiripan denagn Atmega328 adalah Atmega8535, ATmega16 dan ATmega32. Hal yang 

membedakan antara ATmega328 dengan lainnya adalah jumlah GPIO (pin input/output), memori, 

periferal (perangkat yang dapat dihubungkan), sampai ukuran fisiknya. Untuk konfigurasinya dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.5 Konfigurasi Arduino Uno (ATmega328) 

 

Kelebihan dari mikrokontroler ATmega328 adalah adanya 14 pin yang kembali lagi dibagi menjadi 

3 PORT, yaitu : PORTB, PORTC dan PORTD. Masing-masing pin dapat digunakan sebagai masukan 
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dan keluaran menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). Setiap pin beroperasi 

pada tegangan 5 volt, yang akhirnya mampu menerima atau menghasilkan arus maksimum sebesar 40 

mA. Pin juga memiliki resistor pull-up internal sebanyak 10 dengan kekuatan sebesar 20-30 KOhm. 

Untuk setiap pin digolongkan kepada beberapa golongan. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

 SPI (Serial Peripheral Interface) 

SPI dalam mikrokontroler digunakan untuk berkomunikasi dengan satu atu lebih perangkat. 

 SCK (Serial Clock) 

SCK mempunyai fungsi sebagai pengaturan Clock dari master ke slave. 

 MOSI (Master Out, Slave In) 

Pada SPI digunakan sebagai transfer data dari Master ke Slave. 

 MISO (Master In, Slave Out) 

Pada SPI digunakan sebagai transfer data dari Slave ke Master. 

 I2C 

Protokol yang menggunakan SCL dan SDA untuk bertukar informasi. 

 SCL 

Jalur data yang digunakan I2C untuk mengidentifikasi bahwa data sudah siap untuk ditransfer. 

 SDA 

Jalur data (dua arah) yang digunakan oleh I2C. 

 ICSP (In Circuit Serial Programming) 

ICSP digunakan untuk memprogram mikrokontroler. 

 VCC 

Jalur tegangan (+5 Volt) 

 IOREF 

Input/Output referensi yang berguna untuk melindungi board agar tidak terjadi overvoltage. 

 Vin 

Pin yang berfungsi untuk mensuplai tegangan dari eksternal. 

 GND 

Jalur ground. 

 USB 

Digunakan untuk mentransfer data dari computer kepada board. 

 PWM (Pulse Width Modulation) 

Pin yang berfungsi dalam mengatur signal PWM (mengatur kecepatan motor, kecerahan lampu 

dan lain-lain). 

 Analog Pins 

A0-A5 merupakan pin yang membaca nilai analog dari 0-1023. 

2.8. Database 

Database merupakan sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik 

sehingga dapat diperiksa dengan bantuan program tertentu untuk memperoleh informasi dari basis data 

tersebut. Basis data sendiri terdiri dari file terpisah yang saling berelasi satu dengan lainnya. Adapun 

program tertentu untuk mengambil informasi dari basis data disebut dengan DBMS (Database 

Management System). Dengan adanya DBMS, seseorang bukan saja dapat memperoleh informasi, 

melainkan hal lain seperti memelihara, menjelaskan, membuat bahkan memberikan akses tertentu bisa 

dilakukan. Salah satu software DBMS yang banyak digunakan adalah MySQL. 

MySQL sendiri merupakan produk dari MySQL AB yang berlokasi di Swedia dimana mereka 

merupakan pemegang hak cipta atas kode sumber MySQL. Didirikan oleh David Axmark dan Michael 

“Monty” Windenius dengan lisensi GPL (General Public License) dimana setiap orang berhak 

menggunakan MySQL secara gratis, tetapi tidak boleh menjual produk turunannya. MySQL terbukti 

mempunyai keandalan dan kecepatan dalam penggunaannya. Query data menggunakan MySQL lebih 

cepat sepuluh kali lipat daripada menggunakan PostgreSQL dan lima kali lebih cepat daripada Interbase. 
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2.9. Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile dengan berbasiskan kernel Linux. 

Android tidak memiliki perbedaan antara aplikasi inti ataupun aplikasi pihak ketiga. API (Application 

Programming Interface) yang dimiliki android, memperbolehkan setiap aplikasi untuk mengakses data 

ponsel sampai data sistem itu sendiri. Supardi mendefinisikan Android sebagai sebuah sistem operasi 

perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan apliasi. Definisi 

lainya, dikeluarkan oleh Murya  yang menyebutkan Android sebagai sistem operasi berbasis Linux yang 

digunakan pada telepon seluler (mobile) seperti telepon pintar (smartphone) ataupun komputer tablet 

(PDA). 

Selain dari definisi diatas, terdapat definisi lainnya yaitu : 

1. Merupakan platform terbuka (Open Source) bagi para pengembang (developer ataupun 

programmer) untuk membuat aplikasi. 

2. Merupakan sistem operasi yang dimiliki oleh Google Inc dari akuisisi perusahan Android Inc. 

3. Android bukanlah sebuah bahasa pemrograman, tetapi penyedia lingkungan hidup atau bisa 

disebut run time environment yang bisa disebut juga sebagai DVM (Dalvik Virtual Machine) yang 

telah dioptimasi untuk device dengan memori kecil. 

Sejarahnya, Android sendiri merupakan perusahaan yang diakuisisi oleh Google yang kemudian 

diperkenalkan ke publik pada 5 November 2007. Android sendiri didukung oleh konsorsium yang terdiri 

dari 34 perusahaan yang disebut Open Handset Alliance. Konsorsium yang terdiri dari Google, HTC, 

Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile sampai Nvidia mempunyai misi untuk mendukung 

pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Pengenalan Android untuk perangkat seluler 

sendiri dikenalkan pada tanggal 9 Maret 2009 dengan versi rilis 1.1.  Selanjutnya, setiap rilis terbaru 

Android menggunakan nama makanan (seperti Cupcake, Donut, Eclair, Gingerbread) dan ditinggalkan 

pada versi 10 dengan menyebutkan langsung angka versinya.  
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