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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Bab ini berisi dasar teori yang berhubungan dengan perancangan aplikasi antara 

lain mengenai Android, Wi-Fi, Session Initiation Protocol (SIP), dan database. 

 

2.1. Android 

Android merupakan sistem operasi untuk smartphone yang dibuat oleh Google 

Corporation. Sistem operasi ini dikembangkan dengan memanfaatkan kernel Linux. 

Semua aplikasi yang dibuat untuk Android akan memiliki akses setara dalam 

mengakses seluruh kemampuan handset, tanpa membedakan apakah itu merupakan 

aplikasi inti atau aplikasi pihak ketiga [2]. 

 

2.1.1 Fitur Android [6] 

Fitur yang tersedia pada platform Android saat ini antara lain : 

a. Framework aplikasi yang mendukung penggantian komponen dan reusable. 

b. Dalvik Virtual Machine (DVM) berjalan di atas kernel Linux dan 

dioptimalkan untuk perangkat mobile.  

c. Browser yang terintegrasi pada WebKit. 

d. Grafis yang dioptimalkan dan didukung oleh library grafis 2D yang 

terkostumisasi, grafis 3D berdasarkan spesifikasi openGL ES 1,0. 

e. SQLite untuk penyimpanan data. 

f. Media support yang mendukung audio, video, dan gambar (MPGE, H.264, 

MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

g. Penggunaan perangkat yang terintegrasi seperti kamera, GPS, kompas, 

accelerometer, Bluetooth, WiFi, maupun jaringan telekomunikasi.  

h. Multi-touch, yaitu kemampuan layaknya handset modern yang dapat 

menggunakan dua jari atau lebih untuk berinteraksi dengan perangkat. 

i. Lingkungan pengembangan yang lengkap dan kaya termasuk perangkat 

emulator, tools untuk debugging, profil, dan kinerja memori, dan plug in untuk 

Eclipse IDE.  
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j. Market pada Android merupakan katalog aplikasi yang dapat di unduh dan di 

instal pada Ponsel melalui internet. 

 

2.1.2 The Dalvik Virtual Machine (DVM) [5] 

Salah satu elemen kunci dari Android adalah Dalvik Virtual Machine (DVM). 

Android berjalan di DVM bukan di Java Virtual Machine (JVM), walaupun sebenarnya 

ada banyak persamaan dengan JVM seperti pada Java Mobile Edition (Java ME), 

tetapi Android menggunakan Virtual Machine sendiri yang dirancang untuk 

memastikan bahwa beberapa fitur-fitur berjalan lebih efisien pada perangkat mobile. 

DVM adalah “register bases”, sementara JVM bersifat “stack based”, DVM 

dirancang dan ditulis oleh Dan Bornsten dan beberapa enginers Google lainnya. Dalvik 

Virtual Machine menggunakan kernel Linux untuk menangani fungsionalitas tingkat 

rendah termasuk keamanan, threading, proses, serta manajemen memori. Hal ini 

memungkinkan pengembang untuk menulis aplikasi C/C++ seperti pada OS Linux. 

Meskipun dalam kenyataannya pengembang harus banyak memahami arsitektur dan 

proses sistem dari kernel Linux yang digunakan dalam Android tersebut. 

Semua hardware yang berbasis Android dijalankan dengan menggunakan Virtual 

Machine dalam mengeksekusi aplikasi. Pengembang tidak perlu khawatir tentang 

implementasi perangkat keras tertentu. Dalvik Virtual Machine mengeksekusi 

executable file, yaitu sebuah format yang dioptimalkan untuk memastikan memori 

yang digunakan sangat kecil. The executable file diciptakan dengan mengubah kelas 

bahasa Java dan dikompilasi menggunakan tools yang disediakan dalam SDK Android. 

 

2.1.3 Arsitektur Android 

Gambar 2.1 menjelaskan arsitektur Android. Android menggunakan kernel Linux 

versi 2.6 untuk menyediakan layanan sistem inti seperti keamanan, manajemen 

memori, manajemen proses, network stack dan driver model. Untuk inti sistem service 

Linux yang digunakan seperti keamanan, manajemen memori, proses manajemen, 

network, dan drive model. Seperti yang terlihat di Gambar 2.1, kernel Linux 

menyediakan driver layer untuk kamera, keypad, Wi-Fi, flash memory, audio, dan IPC 

(Interprocess Communication) untuk mengatur aplikasi dan keamanan. Kernel ini juga 

bertindak sebagai lapisan antara hardware dan seluruh software. 
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Gambar 2.1. Arsitektur Android [3]. 

 

2.1.4 Fundamental Aplikasi [7] 

Aplikasi Android ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Kode Java dikompilasi  

bersama data file resource yang dibutuhkan oleh aplikasi di mana prosesnya dipaket 

oleh tools yang dinamakan apt tools ke dalam paket Android, sehingga menghasilkan 

file dengan ekstensi apk. File apk itulah yang akan diinstal di perangkat mobile. 

Ada empat jenis komponen aplikasi pada Android : 

a. Activity 

Suatu activity akan menyajikan user interface (UI) kepada pengguna, 

sehingga pengguna dapat melakukan interaksi. Sebuah aplikasi Android 

bisa saja hanya memiliki satu activity, walapun pada umumnya aplikasi 

memiliki banyak activity tergantung pada tujuan aplikasi dan desain dari 

aplikasi tersebut. Satu activity biasanya dipakai untuk menampilkan aplikasi 

atau yang bertindak sebagai UI saat aplikasi diperlihatkan kepada user. 

Untuk pindah dari satu activity ke activity lain dapat dilakukan dengan satu 

event misalnya penekanan tombol, memilih opsi atau menggunakan trigger 

tertentu. Secara hierarki sebuah jendela activity dinyatakan dengan method 

Activity.setContentView(). ContentView adalah objek yang berada pada 

root hierarki. 
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b. Service 

Service tidak memiliki UI, tetapi service berjalan secara background. 

Sebagai contoh pada saat memainkan musik, service mungkin memainkan 

musik atau mengambil data dari jaringan, tetapi setiap service haruslah 

berada dalam kelas induknya. Misalnya media player sedang memutar lagu 

dari list yang ada. Aplikasi ini akan memiliki dua atau lebih activity yang 

memungkinkan user untuk memilih lagu atau menulis sms sambil musik 

dijalankan. Service dijalankan pada thread utama dari proses aplikasi. 

c. Broadcast Receiver 

Broadcast Receiver berfungsi untuk menerima dan bereaksi untuk 

menyampaikan notifikasi. Contoh broadcast seperti notifikasi zona waktu 

berubah, baterai low, gambar telah selesai diambil oleh kamera, atau 

pengubah referensi bahasa yang digunakan. Aplikasi juga dapat 

menginisiasi broadcast, misalnya memberikan informasi pada aplikasi lain 

bahwa ada data yang telah didownload ke perangkat dan siap untuk 

digunakan. 

Broadcast Receiver tidak memiliki UI, tetapi memiliki sebuah activity 

untuk merespon informasi yang mereka terima atau mungkin menggunakan 

notification manager untuk memberitahukan kepada pengguna, seperti 

lampu latar atau getar perangkat dan lain sebagainya. 

d. Content Provider 

Content Provider membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik, 

sehingga bisa digunakan oleh aplikasi lain. Data disimpan dalam file sistem 

seperti database SQLite. Content Provider menyediakan cara untuk 

mengakses data yang dibutuhkan oleh suatu activity, misalnya ketika 

menggunakan aplikasi yang membutuhkan peta atau aplikasi yang 

membutuhkan untuk mengkases data kontak dan navigasi. 

 

2.2. Wi-Fi [20] 

Wi-Fi merupakan teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk 

bertukar data secara nirkabel melalui sebuah jaringan komputer. Pada awalnya, Wi-Fi 

ditujukan untuk pengunaan perangkat nirkabel dan Local Area Network (LAN), namun 

saat ini wi-fi lebih banyak digunakan untuk mengakses Internet. Hal ini memungkinan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_nirkabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
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seseorang yang menggunakan komputer dengan kartu nirkabel (wireless card), personal 

digital assistant (PDA), smartphone, ataupun laptop untuk terhubung dengan Internet 

dengan menggunakan titik akses (Access Point) atau yang lebih dikenal dengan istilah 

Hotspot [21]. 

Ada dua mode akses koneksi Wi-Fi, yaitu [20] : 

a. Ad-Hoc 

Mode koneksi di mana beberapa komputer terhubung secara langsung, atau 

lebih dikenal dengan istilah Peer-to-Peer. 

 

Gambar 2.2. Jaringan Wi-Fi Ad-Hoc [14]. 

 

Gambar 2.2 adalah contoh jaringan ad-hoc menggunakan Wi-Fi sebagai 

media untuk berkomunikasi. Dari Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa laptop 

dapat langsung terhubung dengan laptop lainnya secara nirkabel. Ketika 

laptop sudah terhubung, maka komunikasi dapat dilakukan. Hal ini juga 

berlaku untuk perangkat lainnya yang memiliki teknologi Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peer-to-Peer&action=edit&redlink=1
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b. Infrastruktur 

Mode koneksi yang mengharuskan penggunaan Access Point yang 

berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga memungkinkan banyak 

klien dapat saling terhubung melalui jaringan. 

 

Gambar 2.3. Jaringan Wi-Fi Infrastruktur [8]. 

 

Dari Gambar 2.3 dapat dilihat, laptop dan komputer yang memiliki kartu 

nirkabel terhubung ke Access Point. Ketika sudah terhubung ke Access 

Point yang sama, maka laptop dan komputer tersebut sudah terhubung satu 

sama lain, dan dapat berkomunikasi. 

 

2.3. SIP (Session Initiation Protocol) [12] 

SIP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan 

menghentikan multimedia sessions antara dua atau lebih klien melalui Internet Protocol 

(IP). SIP dapat digunakan sebagai protokol untuk Voice Over Internet Protocol (VOIP), 

instant messaging, konferensi multimedia, dan aplikasi sejenis lainnya. Protokol ini 

dapat berjalan di Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol 

(UDP), atau Streaming Transmission Control Protocol (SCTP). 

2.3.1. Fungsi – Fungsi SIP 

SIP memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut : 

a. User Location SIP, berfungsi untuk menemukan lokasi pengguna akhir 

yang akan membangun sebuah sesi atau mengirim permintaan. 



13 
 

b. User Capabilities SIP, memungkinkan determinasi kemampuan media dari 

perangkat yang terlibat dalam sesi. 

c. User Availability SIP, memungkinan determinasi keinginan pengguna untuk 

melakukan komunikasi. 

d. Session Setup SIP, memungkinkan perubahan, transfer, dan perhentian dari 

sesi yang sedang aktif. 

 

2.3.2. Elemen Jaringan SIP 

Jaringan SIP terdiri dari elemen – elemen sebagai berikut : 

a. User Agent (UA), berfungsi untuk memulai atau merespon transaksi SIP. 

Sebuah UA dapat bertindak sebagai klien ataupun server. 

b. User Agent Client (UAC), berfungsi untuk memulai permintaan SIP dan 

menerima respon SIP. 

c. User Agent Server (UAS), berfungsi untuk menerima permintaan SIP dan 

mengirim kembali respon SIP. 

d. SIP Proxy adalah elemen yang berfungsi untuk proses routing dan 

meneruskan permintaan SIP ke UAS atau proxy lain sesuai permintaan 

UAC.  

e. Redirect Server adalah UAS yang membangkitkan respon SIP terhadap 

permintaan yang diterima. Redirect Server memungkinkan UAC secara 

langsung menghubungi Uniform Resource Identifier (URI). 

f. Registrar Server adalah UAS yang menerima permintaan registrasi SIP 

dan memperbaharui informasi dari pesan tersebut ke dalam database 

lokasi. 

g. Back-to-Back user Agent (B2BUA) adalah elemen yang berfungsi untuk 

memproses permintaan SIP yang diterima. B2BUA akan bertindak sebagai 

UAC dan membangkitkan kembali permintaan SIP untuk kemudian 

dikirim ke dalam jaringan. 

 

2.3.3. SIP Android [1] 

Android versi 2.3 dan versi berikutnya sudah menyediakan Application 

Programming Interface (API) untuk mendukung penggunaan SIP. Android 

mengikutsertakan tumpukan protokol SIP secara penuh dan pengaturan layanan 
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panggilan terpadu yang memungkinkan aplikasi dengan mudah mengatur panggilan 

suara keluar dan masuk, tanpa harus mengelola sesi atau merekam audio secara 

langsung. Tabel 2.1 menunjukkan kelas – kelas dan antar-muka SIP untuk Android. 

 

Tabel 2.1. Kelas /Antar-muka dan Deskripsi SIP untuk Android [1]. 

Kelas / Antar-Muka Deskripsi 

SipAudioCall Menangani panggilan audio internet dari SIP. 

SipAudioCall.Listener Pendengar untuk event – event yang berkaitan dengan 

panggilan SIP. 

SipErrorCode Mendefinisikan kode kesalahan selama SIP bertindak. 

SipManager Menyediakan API untuk tugas-tugas SIP, misalnya 

memulai koneksi SIP, dan menyediakan akses ke layanan 

SIP terkait. 

SipProfile Mendefinisikan sebuah profil SIP, termasuk informasi 

account, domain dan server SIP. 

SipProfile.Builder Mempermudah kelas untuk menciptakan sebuah 

SipProfile. 

SipSession Merupakan sesi SIP yang berhubungan dengan dialog 

SIP atau transaksi mandiri diluar dialog. 

SipSession.Listener Pendengar untuk event – event yang berkaitan dengan 

sesi SIP, seperti ketika sesi sedang terdaftar ("on 

registering") atau panggilan sedang keluar ("on calling"). 

SipSession.State Mendefinisikan states sesi SIP, seperti "registering", 

"outgoing call", dan "in call". 

SipRegistrationListener Antarmuka yang merupakan pendengar untuk registrasi 

SIP. 

 

 Untuk mengakses SIP di Android, SipManager harus dimiliki. SipManager 

digunakan oleh aplikasi untuk mengatur beberapa tugas, seperti memulai sesi SIP, 

memulai dan menerima panggilan, memverifikasi koneksivitas sesi, dan mendaftar atau 

membatalkan pendaftaran dengan SIP provider. 

Aplikasi juga membutuhkan SipProfile untuk dapat melakukan panggilan 

telepon. SipProfile mendefinisikan profil SIP, termasuk akun SIP, dan informasi 

domain dan server. Ketika aplikasi SIP terhubung ke server SIP dengan SipProfile 

lokal, SipProfile akan mendaftarkan perangkat sebagai lokasi untuk mengirim 

panggilan SIP ke alamat SIP Anda. Kode 2.1 adalah contoh pembuatan SipManager 

dan SipProfile. 
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Kode 2.1. Pembuatan SipManager dan SipProfile. [1] 

 

2.4. Database [16] 

Database merupakan sekumpulan data logikal yang berelasi, dan dirancang untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa database 

merupakan tempat penyimpanan data yang besar dan dapat digunakan secara bersamaan 

oleh banyak pengguna. 

 

2.4.1. Database Management Systems (DBMS) 

DBMS adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, 

memelihara, dan menyediakan akses kontrol ke database pengguna. Sebuah DBMS 

menyediakan metode sistematik untuk membuat, memperbaharui, menyimpan, dan 

mendapatkan data dalam database. DBMS memungkinkan pengguna dan pengembang 

aplikasi untuk berbagi data dan memungkinkan data untuk dibagi ke beberapa aplikasi. 

Sebuah DBMS juga menyediakan fasilitas untuk mengendalikan akses data, 

menerapkan integritas data, mengelola kontrol konkurensi, dan memperbaiki database. 

Sistem yang mengatur DBMS disebut dengan Relational Database Management 

System (RDBMS). RDBMS menggunakan bahasa khusus untuk mengakses atau 

melakukan manipulasi data yang dikenal dengan nama Structured Query Language 

(SQL). Contoh RDBMS yang digunakan pada skripsi ini adalah SQLite.  

 

2.4.2. SQLite [19] 

SQLite adalah suatu paket software public-domain yang menyediakan sistem 

RDBMS. SQLite didefinisikan oleh fitur berikut : 

 

 

public SipManager mSipManager = null; 

public SipProfile mSipProfile = null; 

if(mSipManager == null) {     

mSipManager = SipManager.newInstance(this); } 

SipProfile.Builder builder = new SipProfile.Builder(username, 

domain); 

builder.setPassword(password); 

mSipProfile = builder.build(); 
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1. Serverless 

SQLite tidak memerlukan proses server yang terpisah atau sistem untuk 

beroperasi. Library SQLite mengakses penyimpanan file secara langsung. 

2. Zero Configuration 

Karena SQLite tidak memerlukan proses server, berarti SQLite tidak 

memerlukan pengaturan seperti pada database server. Hal ini 

mempermudah dalam hal pembukaan data yang ada pada SQLite. 

3. Cross-Platform 

Keseluruhan data pada SQlite berada di dalam sebuah file cross-platform 

yang tidak memerlukan administrasi. 

4. Self-Contained 

Sebuah library berisi seluruh sistem database yang tergabung langsung ke 

aplikasi host. 

5. Small Runtime Footprint 

Pembuatan data pada umumnya memerlukan beberapa Megabyte memori 

dan kurang dari satu Megabyte kode. Dengan beberapa penyesusaian, 

ukuran dan memori yang digunakan oleh library dapat berkurang secara 

signifikan. 

6. Transaksional 

Transaksi pada SQLite sepenuhnya ACID (atomicity, consistency, 

isolation, durability) yang memungkinkan akses yang aman dari beberapa 

proses atau thread. 

7. Fitur yang lengkap 

SQLite sudah mendukung sebagian besar fitur bahasa query yang ada pada 

standar SQL92. 

 

Untuk mengakses database SQLite di Android digunakan sebuah kelas yaitu 

SQLiteDatabase. SQLiteDatabase adalah kelas dasar untuk bekerja dengan 

database SQLite di Android dan menyediakan metode untuk membuka, menggunakan 

query, memperbaharui, dan menutup database [4]. Secara khusus SQLiteDatabase 

menyediakan method untuk insert(), update(), dan delete(). Selain itu 

disediakan juga method execSQL() yang memungkinkan untuk mengeksekusi 

pernyataan SQL secara langsung. 
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Untuk menyisipkan dan memperbaharui database digunakan objek 

ContentValues. Query – query dapat dibuat melalui method rawQuery() dan 

query() atau melalui kelas SQLiteQueryBuilder. 

rawQuery() secara langsung menerima pernyataan SQL sebagai masukan, 

sedangkan query() menyediakan antarmuka terstruktur untuk menentukan query SQL. 

SQLiteQueryBuilder adalah kelas yang mudah digunakan untuk membantu 

membangun query SQL. 

Contoh query menggunakan method rawQuery() untuk mengambil data dari 

database dapat dilihat pada Kode 2.2. 

 

 

Kode 2.2. Contoh Query dengan rawQuery(). 

 

 Contoh query menggunakan method query() untuk mengambil data dari 

database dapat dilihat pada Kode 2.3. 

 

 

 Kode 2.3. Contoh Query dengan Query(). 

 

 Pada skripsi ini digunakan method query() untuk berinteraksi dengan 

database. 

return database.query(DATABASE_TABLE, new String[] { KEY_ROWID, 

KEY_CATEGORY, KEY_SUMMARY, KEY_DESCRIPTION }, null, null, null, 

null, null); 

 

Cursor cursor = getReadableDatabase(). 

rawQuery("select * from todo where _id = ?", new String[] { id 

}); 


