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Pemrograman Sistem Tersebar 

Soal: 

1. kenapa aplikasi android saat ini berkembang pesat? jelaskan secara detail 

2. Apa kelebihan aplikasi mobile dibandingkan dengan aplikasi desktop dan web? 

3. Apa kelebihan aplikasi android dibandingkan dengan j2me, blackberry dan apple? 

4. Jelaskan fungsi Eclipse, ADT, Android-SDK dan AVD 

5. cari dua contoh aplikasi mobile (android) dan jelaskan fungsinya secara detail dan 

sceenshotnya 

6. Aplikasi android apa yang ingin kalian kembangkan? 

Jawaban dikumpul dalam format PDF dengan ukuran maksimum 2 MB. No Tolerance for 

Plagiarism 

 

Jawaban: 

1. Perkembangan Aplikasi Android 

Pengertian Android 

Android adalah sistem operasi untuk 

telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang buat menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk digunakan 

oleh bermacam peranti bergerak. 

Awalnya, Google Inc. membeli Android 

Inc., pendatang baru yang membuat 

peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open 

Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan 

telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 



 

 

Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bersama Open Handset 

Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di 

lain pihak, Google merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi 

perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler. 

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang 

mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS) dan kedua adalah 

yang benar–benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai 

Open Handset Distribution (OHD). 

Awal Perkembangan Android Sekitar September 2007 sebuah studi melaporkan 

bahwa Google mengajukan hak paten aplikasi telepon seluler (akhirnya Google mengenalkan 

Nexus One, salah satu jenis telepon pintar muncul yang menggunakan Android pada sistem 

operasinya. Telepon seluler ini diproduksi oleh HTC Corporation dan sudah tersedia di 

pasaran pada tanggal 5 Januari 2010). 

Pada 9 Desember 2008, diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program 

kerja Android ARM Holdings, Atheros Communications, diproduksi oleh Asustek Computer 

Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc. Seiring 

pembentukan Open Handset Alliance, OHA mengumumkan produk perdana mereka, 

Android, perangkat mobile yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. Sejak Android 

dirilis telah dilakukan berbagai pembaruan berupa perbaikan bug (celah atau kelemahan) dan 

penambahan fitur-fitur baru. 

Telepon seluler atau HP pertama yang memakai sistem operasi Android adalah HTC 

Dream, yang dirilis pada tanggal 22 Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2009 diperkirakan 

di dunia ini paling sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler yang menggunakan Android. 

di lihat dari pembehasan di atas perkembangan android sangatlah pesat, belum lama 

bermunculan sekarang sudah meledak sistem oprerasi ini. Apa keunggulan dari sistem 

operasi ini. Keunggulannya hanya satu This is open Source, jadi banyak orang yang berusaha 

mengembangkannya. 

 

 

 

 



 Perkembangan Android 

Pada Tahun 2010 ini, Perkembangan Andoid  begitu pesat.  Perkembangan android dari awal 

pembuatannya: 

a. Android versi 1.1 

Pada 9 Maret 2009, Google merilis Android versi 1.1. Android versi ini dilengkapi 

dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam alarm, voice search (pencarian suara), 

pengiriman pesan dengan Gmail, dan pemberitahuan email. 

b. Android versi 1.5 (Cupcake) 

Pada pertengahan Mei 2009, Google kembali merilis telepon seluler dengan 

menggunakan Android dan SDK (Software Development Kit) dengan versi 1.5 

(Cupcake). Terdapat beberapa pembaruan termasuk juga penambahan beberapa fitur 

dalam seluler versi ini yakni kemampuan merekam dan menonton video dengan modus 

kamera, mengunggah video ke Youtube dan gambar ke Picasa langsung dari telepon, 

dukungan Bluetooth A2DP, kemampuan terhubung secara otomatis ke headset 

Bluetooth, animasi layar, dan keyboard pada layar yang dapat disesuaikan dengan sistem. 

c. Android versi 1.6 (Donut) 

Donut (versi 1.6) dirilis pada September dengan menampilkan proses pencarian yang 

lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan baterai indikator dan kontrol applet VPN. 

Fitur lainnya adalah galeri yang memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan 

dihapus; kamera, camcorder dan galeri yang dintegrasikan; CDMA / EVDO, 802.1x, 

VPN, Gestures, dan Text-to-speech engine; kemampuan dial kontak; teknologi text to 

change speech (tidak tersedia pada semua ponsel; pengadaan resolusi VWGA. 

d. Android versi 2.0/2.1 (Eclair) 

Pada 3 Desember 2009 kembali diluncurkan ponsel Android dengan versi 2.0/2.1 

(Eclair), perubahan yang dilakukan adalah pengoptimalan hardware, peningkatan Google 

Maps 3.1.2, perubahan UI dengan browser baru dan dukungan HTML5, daftar kontak 

yang baru, dukungan flash untuk kamera 3,2 MP, digital Zoom, dan Bluetooth 2.1. 

Untuk bergerak cepat dalam persaingan perangkat generasi berikut, Google melakukan 

investasi dengan mengadakan kompetisi aplikasi mobile terbaik (killer apps – aplikasi 

unggulan). Kompetisi ini berhadiah $25,000 bagi setiap pengembang aplikasi terpilih. 

Kompetisi diadakan selama dua tahap yang tiap tahapnya dipilih 50 aplikasi terbaik. 

Dengan semakin berkembangnya dan semakin bertambahnya jumlah handset Android, 

semakin banyak pihak ketiga yang berminat untuk menyalurkan aplikasi mereka kepada 

sistem operasi Android. Aplikasi terkenal yang diubah ke dalam sistem operasi Android 



adalah Shazam, Backgrounds, dan WeatherBug. Sistem operasi Android dalam situs 

Internet juga dianggap penting untuk menciptakan aplikasi Android asli, contohnya oleh 

MySpace dan Facebook. 

e. Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt) 

Pada tahun 2010 di luncurkan Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt) dengan 2 kali 

revisi, revisi pertama bulan mei 2010 dan revisi kedua bulan Juli 2010. Android 2.2 

adalah rilis minor platform termasuk fitur pengguna, fitur pengembang, perubahan API, 

dan perbaikan bug. Berbagai macam perbaikan dan penambahan pada versi 2.2 ini. 

Android 2.2 Froyo, Lebih Cepat, Lebih Lapang, Lebih Sempurna, Itulah yang pertama 

kali yang akan dikatakan oleh pengguna froyo. Android 2.2 OS Froyo ini memiliki 

banyak perkembangan dari generasi sebelumnya eclair. Yang menjadi hal awal penilaian 

Android Froyo adalah Performa dan kecepatan : Berbagai hasil uji telah menunjukkan 

Android 2.2 lebih cepat dan stabil. 

f. Gingerbread (Android 2.3) 

Android 2.3 merupakan versi sistem operasi Android yang baru saja diumumkan resmi 

oleh Google dengan kode nama Gingerbread yang diluncurkan berbarengan dengan 

Google Nexus S si smartphone Android yang keren dengan layar 4 inci SUPER 

AMOLED. 

g. HoneyComb (Android 3.0) 

Inilah Versi android yang paling ditunggu-tunggu, terutama bagi pemakai Tablet karena 

Honeycomb memang lebih dioptimalkan untuk sebuah Tablet. 

http://uptekno.blogspot.com/


 

2. Kelebihan aplikasi mobile dibandingkan dengan aplikasi desktop dan web 

Kelebihan yang dimiliki aplikasi mobile berupa akses ke berbagai macam jaringan. 

Aplikasi mobile memiliki Interface sangat mudah, mudah disini berarti tidak 

memerlukan keahlian khusus dalam mengoperasikannya. Dan Jenis aplikasi sangat 

beragam,dari yang sederhana sampai yang komplek, dari yang ringan bahkan dapat 

digunakan untuk aplikasi berat. Perangkat mobile memiliki banyak jenis dalam hal 

ukuran, desain dan layout, tetapi memiliki kesamaan karakteristik yang sangat berbeda 

dari sistem desktop. 

a. Perangkat Mobile 

Perangkat mobile memiliki banyak jenis dalam hal ukuran, desain dan layout, tetapi 

mereka memiliki kesamaan karakteristik yang sangat berbeda dari sistem desktop. 

b. Ukuran yang kecil 

Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen menginginkan perangkat yang 

terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. 

c. Memory yang terbatas 

Perangkat mobile juga memiliki memory yang kecil, yaitu primary (RAM) dan 

secondary (disk). Pembatasan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penulisan 

program untuk berbagai jenis dari perangkat ini. Dengan pembatasan jumlah dari 

memory, pertimbangan-pertimbangan khusus harus diambil untuk memelihara 

pemakaian dari sumber daya yang mahal ini. 

d. Daya proses yang terbatas 

Sistem mobile tidaklah setangguh rekan mereka yaitu desktop. Ukuran, teknologi dan 

biaya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi status dari sumber daya ini. Seperti 

harddisk dan RAM, Anda dapat menemukan mereka dalam ukuran yang pas dengan 

sebuah kemasan kecil. 

e. Mengkonsumsi daya yang rendah 

Perangkat mobile menghabiskan sedikit daya dibandingkan dengan mesin desktop. 

Perangkat ini harus menghemat daya karena mereka berjalan pada keadaan dimana daya 

yang disediakan dibatasi oleh baterai-baterai. 

f. Kuat dan dapat diandalkan 



Karena perangkat mobile selalu dibawa kemana saja, mereka harus cukup kuat untuk 

menghadapi benturan-benturan, gerakan, dan sesekali tetesan-tetesan air. 

g. Masa hidup yang pendek 

Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik kebanyakan dari 

mereka selalu menyala. Coba ambil kasus sebuah handphone, mereka booting dalam 

hitungan detik dan kebanyakan orang tidak mematikan handphone mereka bahkan ketika 

malam hari. PDA akan menyala jika anda menekan tombol power mereka. 



 

3. Kelebihan Aplikasi Android 

Kelebihan aplikasi android memiliki bnyak kelebihan dibandingkan aplikasi-aplikasi 

yang sudah berkembang. Android memiliki Sistem Operasinya terbuka (Open Source), 

Multitasking, Androin bisa menjalankan beberapa aplikasi sekaligus Mudah dalam hal 

notifikasi sistem operasi ini bisa memberitahukan tentang adanya SMS, Email. Mendukung 

semua layanan Google. Google Maniak – Kelebihan Android lainnya jika pengguna setia 

layanan Google mulai dari Gmail sampai Google Reader, ponsel Android telah terintegrasi 

dengan layanan Google, sehingga Anda bisa dengan cepat mengecek email dari Gmail. 

Fasilitas penuh USB sehingga pengguna bisa mengisi baterai, mass storage, diskdrive, dan 

USS tethering. Dan berikut adalah beberapa kelebihan lainnya android dengan j2me, 

blackberry dan apple. 

a. Kelebihan aplikasi android dibandingkan j2me yaitu: 

Android menyediakan sesuatu yang lebih bernilai dari J2ME. Fitur unggulan dari 

platform yang dikembangkan Google,Inc. dari kernel Linux 2.6 ini adalah pada 

Framework yang sedemikian lengkap sehingga memudahkan pengembangan aplikasi. 

Lebih dari itu, android juga mampu menyediakan sistem konfigurasi, dari pengembangan 

kernel Linux 2.6 untuk hardware dan web service yang sangat baik untuk pengembangan 

SmartPhone.   

b. Android dengan Blackberry 

1. Fitur: 

 Android, Memiliki fitur terkini seperti Mobile Portable Hotspot untuk menjadikan 

Ponsel Android menjadi Modem WiFi (hanya ada di versi 2.2 Keatas), Video Call 

pada Versi 2.3 keatas, Face Unlock pada 4.0 keatas, dan Fitur multimedia yang 

lengkap.  

 BlackBerry, Memiliki Fitur yang lebih sedikit dibanding Android, seperti tidak 

adanya Video Call, bahkan sampai-sampai, fitur FM Radio yang sudah ada di 

Ponsel yang masih berbentuk seperti Batu Bata baru ditambahkan pada tahun ini 

tepatnya pada OS 7.1 dan fitur multimedia yang dihadirkan sedikit.  

2. Koneksi: 

 Android, Memiliki Koneksi yang lengkap bahkan hingga koneksi 4G pun ada di 

Android.  



 BlackBerry, Memiliki Koneksi yang kurang lengkap, Koneksi 4G pun belum ada 

dan koneksi DLNA pun juga tidak ada.  

3. Browsing Internet: 

 Android, memiliki kecepatan browsing yang lebih maksimal, bahkan dengan 

koneksi 3G pun, koneksinya secepat kilat  

 BlackBerry, memiliki kecepatan browsing yang rendah akhir-akhir ini karena 

Server RIM di Kanada hampir tidak menampung pelanggan, sehingga para 

konsumen BB yang menggunakan paket BIS merasa dirugikan  

4. Tampilan: 

 Android, Memiliki Tampilan yang bagus dan bisa dimodifikasi baik dengan 

menggunakan Custom ROM atau dengan menggunakan Aplikasi Launcher dan 

dapat dirubah sesuka hati. Bahkan tidak akan merasa lelah untuk menjelajah setiap 

sudut ponsel Android.  

 BlackBerry, Memiliki tampilan yang terkesan kuno dan biasa saja dan cukup sulit 

diganti walaupun ada Tema yang tersedia di App World. 

5. Aplikasi: 

 Android, Memiliki Aplikasi yang banyak, bagus-bagus dan banyak yang gratis 

Semakin banyak aplikasi yang dulunya hanya ada di iOS, kini sudah ada versi 

Android-nya.  

 BlackBerry, Aplikasinya sedikit, sekalinya kamu dapat yang bagus, itu juga 

berbayar karena Aplikasi BB di App World kebayakan adalah Berbayar.  

6. Performance 

 Android, Sangat cepat. Belum ada keluhan tentang phone-hang yang 

mengharuskan baterai keluar dari tempatnya, kecuali jika ingin ganti SIM card. 

Proses re-boot berlangsung cepat.  

 BlackBerry, Cepat dan stabil. Tapi kadang terjadi phone-hang yang mengharuskan 

Anda mengeluarkan baterai dari tempatnya dan yang paling menyebalkan adalah 

proses re-boot: 3-8 menit!  

7. Baterai 



 Android, Termasuk jahat baterai, tapi kadang bisa sampai satu hari. Tapi harus 

diingat bahwa ponsel Android punya kemampuan multitasking, tidak heran jadi 

boros baterai.  

 BlackBerry, Umur baterai BB memang luar biasa. Ya, wajar saja karena BB tidak 

banyak melakukan proses berbagai aplikasi seperti pada Android.  

8. Email 

 Android, Apa yang Anda ragukan dari Gmail buatan Google  

 Blackberry, E-mail pada BB memang menjadi andalan RIM. Gmail pada BB pun 

telah dioptimalkan fungsinya, tapi tentu saja tidak sebaik pada Android.  

9. Modif Sistem  

 Android, Bebas untuk dimodifikasi sistemnya dengan cara jailbreak/ root, selain itu 

juga bisa memodifikasi pada ROM sistem. Sistem yang dapat dimodifikasi dan 

diinstall pada android, siapa yang tak ingin?  

 Blackberry, Tentu tidak, karena bukan berbentuk open source seperti android. 

c.  Android dengan Apple 

a. Kecepatan 

Menurut analis, iPhone 4S sangat lamban apabila digunakan untuk mengunduh 

aplikasi, game atau hal lainnya. Di sisi lain, setiap perangkat Android 4G apalagi yang 

menggunakan jaringan Verizon (VZ) menawarkan kecepatan pengunduhan sebesar 10 

sampai 20 Mbps. 

b. Aplikasi Android tidak terbatas  

Seperti yang tertulis di Forbes, Apple membatasi apa yang dapat diunduh oleh 

pengguna perangkatnya, sedangkan pengguna Android dapat mengunduh secara 

bebas aplikasi atau game yang terdapat di Google Android Market (Google Play). 

c. Fleksibilitas keyboard  

Analis mengatakan bahwa sangat sedikit sekali aplikasi keyboard untuk iPhone 4S, 

sedangkan Android memiliki beragam aplikasi third-party alternatif, mulai dari 

Swype sampai Better Keyboard. 

d. Layar besar  

iPhone 4S dilengkapi dengan layar berukuran 3,5 inci, sedangkan mayoritas perangkat 

Android memiliki layar lebih besar yaitu 4,5 inci. Produk dengan layar besar ini, rata-

rata adalah keluaran Samsung. 



e. NFC Support/Mobile Payments  

Samsung Nexus S dan HTC Amaze 4G dilengkapi dengan chip Near Field 

Communications (NFC) yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas 

pembayaran secara cepat dan tepat ke retailer produk masing-masing. Sampai saat ini, 

belum terdapat satupun perangkat iOS yang dilengkapi dengan fitur ini. 



 

4. Fungsi Eclipse, ADT, Android-SDK dan AVD 

a. Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk 

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform (platform-

independent). Eclipse berfungsi sebagai editor. Eclipse IDE adalah program komputer 

yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan buat men-develop sebuah aplikasi. 

Salah satu contoh umumnya adalah Adobe Dreamweaver untuk pengembangan web dan 

Eclipse untuk pengembangan aplikasi Java.  

b. ADT,  Fungsi dari Android sdk adalah sebagai emulator perangkat android agar dapat 

menjalankan aplikasi yang telah dibuat ADT digunakan sebagai environment untuk 

menjalankan aplikasi seperti command - command adb itu di handle sama SDK. ADT 

Plugin atau Android Device Toolkit Plugin, adalah sebuah plugin, supaya IDE bisa men-

develop.  

c. Android-SDK, Fungsi SDK adalah digunakan untuk melakukan remote shell 

(command) terhadap handset android kita dari PC, serta banyak lagi fungsi lainnya.  

d. AVD, Merupakan Emulator untuk menjalankan OS android di PC dekstop maupun 

laptop under Windows ataupun Mac maupun Linux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Integrated_Development_Environment


5. contoh aplikasi mobile (android) dan jelaskan fungsinya secara detail dan 

sceenshotnya 

a.  File Manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Root Explorer 

 

File Manager berfungsi untuk mengatur file – file di dalam (SD Card / Phone Memory). 

Sebenarnya pengaturan file dapat dilakukan dengan bantuan komputer(dengan USB mode, 

lalu diatur melalui komputer), tapi akan lebih efektif bila langsung dilakukan lewat phone 

secara langsung. Ditambah lagi, beberapa aplikasi file manager sudah mendukung 

decompress secara langsung, jadi Anda dapat langsung membuka file kompressan dari file 

manger tersebut. Berikut ini contoh beberapa aplikasi file manager: Root 

Explorer(dibutuhkan root agar untuk melakukan manajemen file secara maksimal), ES File 

manager(mempunyai fitur yang lengkap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Task Manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced Task Killer 

Task manager merupakan aplikasi pengatur proses di ponsel Android. Fungsi utamanya 

adalah mematikan proses (aplikasi) lain secara manual. Apabila ponsel Anda mempunyai 

kapasitas RAM yang kecil, maka sangat disarankan untuk mempunyai aplikasi ini. Contoh 

aplikasi Task Manager adalah: Advanced Task Killer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Aplikasi android apa yang ingin saya kembangkan 

Aplikasi yang saya ingin kembangkan adalah aplikasi game yaitu Pandava Series.  

Pandava Series merupakan rangkaian game Legenda Indonesia. Sebelumnya 

aplikasi ini hanya tersedia dalam Nokia Ovi Store, game Pandava Series menyediakan 4 

buah game dengan judul masing-masing : Arjuna the Archer, Bima the Conqueror, 

Nakula Sadewa in The Labyrinth, dan The Legend of Gatotkaca for Mobile. Keempat 

game ini kental dengan unsur budaya dan mengangkat empat tokoh pahlawan legenda di 

Indonesia. Sesuai yang saya search di google untuk saat ini, yang telah dirilis secara 

resmi adalah Arjuna The Archer dan Bima the Conqueror, sedangkan dua lainnya belum 

di rilis disini saya ingin mengembangkan game tersebut yaitu Nakula Sadewa in The 

Labyrinth dan The Legend of Gatotkaca for Mobile. Seperti yang kita ketahui, membuat 

suatu aplikasi pada android tidaklah mudah, dengan adanya internet disini saya dapat 

mencari berbagai informasi yang kita perlukan baik dalam mebuat aplikasi mobile 

maupun aplikasi destop. Jika nanti disini saya bisa menggunakan eclipse dengan baik 

mungkin saya akan mengembangan aplikasi game ini. Karena aplikasi game ini selain 

bermanfaat dalam strategi, aplikasi game ini juga menginformasikan tentang kebudayaan 

yang ada di indonesia dimana nantinya kebudayaan di indonesia tidak hanya terkenal di 

dindonesia saja. Dengan adanya aplikasi game pandava series mungkin nantinya akan 

menarik perhatian dari luar negeri tentang kebudayaan indonesia dan menambah 

pariwisata di indonesia.   


