
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori-teori penunjang yang mendasari dalam membahas permasalahan, 

yaitu mengenai pengertian dan konsep teknologi layar sentuh, teknologi kamera inframerah, dan 

program Visual C# 

2.1 State Of The Art 

 Purwarupa touchable liquid crystal display projector ini, diilhami dari kemampuan dari beberapa 

makalah yang pernah dibawakan dalam beberapa tesis dan buku yang menggunakan proyektor LCD sebagai 

media dalam memudahkan pemberian materi selama belajar mengajar berlangsung. 

Johnny C. Lee (2004) menulis tesis berjudul “Automatic Projector Calibration with Embedded 

Light Sensors”, dengan tujuan penulisan yaitu Secara otomatis meningkatkan kualitas layanan dan 

kemudahan konfigurasi banyak sistem proyeksi yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Gambar Pengaplikasian kalibrasi proyektor otomatis. 

Pada tahun 2001 pada IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern 

Recognition (CVPR), Charles Pihanezz meluncurkan buku berjudul “The Everywhere Displays 

Projector: A Device to Create Ubiquitous Graphical Interfaces.” yang bertujuan untuk meberikan 

gambaran dimana proyektor adalah alat yg dapat dikembangkan menjadi suatu yang bisa dibawa 

kemana saja tanpa kendala mobilitas yang besar  

2.2. Proyektor Liquid Crystal Display (LCD)  

Proyektor LCD bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya yang dihasilkan oleh panel-

panel LCD. Panel ini dibuat terpisah berdasarkan warna-warna dasar, merah, hijau dan biru (R-G-

B). Sehingga terdapat tiga panel LCD dalam sebuah proyektor. Warna gambar yang dikeluarkan 



oleh proyektor merupakan hasil pembiasan dari panel-panel LCD tersebut yang telah disatukan 

oleh sebuah prisma khusus. Gambar yang telah disatukan tersebut kemudian dilewatkan melalui 

lensa dan dijatuhkan pada layar sehingga dapat dilihat sebagai gambar utuh. Gambar yang 

dihasilkan proyektor LCD memiliki kedalaman warna yang baik karena warna yang dihasilkan 

olah panel LCD langsung dibiaskan lensa ke layar. Selain itu gambar pada proyektor LCD juga 

lebih tajam dibandingkan dengan hasil gambar proyektor DLP. Kelebihan lain dari LCD adalah 

penggunaan cahaya yang lebih efisien sehingga dapat memproduksi “ansi lumens” yang lebih 

tinggi dibandingkan proyektor dengan teknologi DLP. Sedangkan kelemahan teknologi LCD 

adalah besar piksel yang terlihat jelas di gambar. Ini yang menyebabkan teknologi LCD kurang 

cocok untuk memutar film karena akan terasa seperti melihat film dari balik mata yang terhalang 

“selaput katarak”. 

 

2.3 Wii Remote 

 Wii Remote (informal dikenal sebagai Wiimote) adalah perangkat input utama Wii. Ini 

adalah perangkat nirkabel, menggunakan teknologi Bluetooth standar untuk berkomunikasi 

dengan Wii. Hal ini dibangun di sekitar Broadcom BCM2042 bluetooth System-on-a-chip, dan 

mengandung beberapa periferal yang menyediakan data untuk itu, serta port ekspansi untuk 

pengaya eksternal. Wii remote menggunakan Bluetooth HID standar protokol untuk 

berkomunikasi dengan host, yang langsung didasarkan pada USB HID standar. Dengan demikian, 

akan muncul sebagai perangkat input standar untuk semua host Bluetooth. Namun, Wii Remote 

tidak menggunakan jenis data standar dan deskriptor HID, dan hanya menjelaskan format laporan 

panjang, meninggalkan isi sebenarnya tidak terdefinisi, Wii Remote dapat digunakan dengan 

memasang driver HID standar (tapi beberapa Driver Wiimote sudah ada). Wii Remote benar-benar 

menggunakan set cukup kompleks operasi, ditularkan melalui laporan output HID, dan 

mengembalikan jumlah paket data yang berbeda melalui laporan input, yang berisi data dari 

periferal. 

 



Gambar 2.1. tampak bawah Wii Remote 

 

2.4 LED (light emitting diode) 

Sebuah dioda pemancar cahaya (LED) merupakan sumber cahaya semikonduktor. LED digunakan 

sebagai lampu indikator di banyak perangkat dan semakin digunakan untuk pencahayaan lainnya. Tampil 

sebagai komponen elektronik praktis pada tahun 1962, LED awal cahaya yang dipancarkan rendah 

intensitas merah, tapi versi modern tersedia di seluruh panjang gelombang terlihat, ultraviolet, dan 

inframerah, dengan kecerahan yang sangat tinggi.  

Ketika dioda pemancar cahaya diaktifkan, elektron dapat bergabung kembali dengan lubang 

elektron dalam perangkat, melepaskan energi dalam bentuk foton. Efek ini disebut electroluminescence 

dan warna cahaya (sesuai dengan energi dari foton) ditentukan oleh kesenjangan energi dari 

semikonduktor. Sebuah LED sering kecil di daerah (kurang dari 1 mm2), dan komponen optik terpadu 

dapat digunakan untuk membentuk pola radiasi. LED menyajikan banyak keuntungan atas sumber cahaya 

pijar termasuk konsumsi energi yang lebih rendah, seumur hidup lagi, ketahanan fisik membaik, ukuran 

lebih kecil, dan lebih cepat switching. Cukup kuat untuk LED pencahayaan ruangan relatif mahal dan 

memerlukan lebih tepat saat ini dan manajemen panas dari kompak lampu neon sumber output sebanding.  

Light-emitting dioda digunakan dalam aplikasi yang beragam seperti pencahayaan penerbangan, 

otomotif pencahayaan, iklan, penerangan umum, dan sinyal lalu lintas. LED telah memungkinkan teks 

baru, menampilkan video, dan sensor untuk dikembangkan, sementara tingkat tinggi switching yang juga 

berguna dalam teknologi komunikasi canggih. LED inframerah juga digunakan dalam unit remote control 

produk komersial, termasuk televisi, pemutar DVD, dan peralatan rumah tangga lainnya. 

LED komersial pertama yang biasa digunakan sebagai pengganti lampu pijar dan neon 

indikator, dan dalam tampilan tujuh-segmen, pertama di peralatan mahal seperti laboratorium dan 

peralatan untuk uji elektronik, kemudian dalam peralatan seperti TV, radio, telepon, kalkulator, 

dan bahkan jam tangan (lihat daftar menggunakan sinyal). Sampai tahun 1968, LED terlihat dan 

inframerah yang sangat mahal, di urutan US $ 200 per unit, sehingga memiliki sedikit penggunaan 

praktis. The Monsanto Company adalah organisasi pertama untuk memproduksi secara massal 

LED yang dapat terlihat, menggunakan fosfida gallium arsenide (GaAsP) pada tahun 1968 untuk 

menghasilkan LED merah cocok untuk indikator. Hewlett Packard (HP) memperkenalkan LED 

pada tahun 1968, awalnya menggunakan GaAsP disediakan oleh Monsanto. LED ini merah cukup 

cerah hanya untuk digunakan sebagai indikator, sebagai output cahaya tidak cukup untuk 



menerangi suatu daerah. Readouts di kalkulator sangat kecil sehingga lensa plastik dibangun di 

atas setiap digit untuk membuat mereka dibaca. Kemudian, warna lain tersedia secara luas tumbuh 

dan juga muncul dalam peralatan dan peralatan. Pada 1970-an perangkat LED sukses secara 

komersial kurang dari lima sen masing-masing diproduksi oleh Fairchild Optoelektronik. 

Perangkat ini digunakan chip semikonduktor senyawa dibuat dengan proses planar ditemukan oleh 

Dr Jean Hoerni di Fairchild kombinasi Semiconductor.The pengolahan planar untuk fabrikasi chip 

dan metode kemasan yang inovatif memungkinkan tim di Fairchild yang dipimpin oleh Thomas 

Brandt Optoelektronik pelopor untuk mencapai pengurangan biaya yang dibutuhkan . Metode ini 

terus digunakan oleh produsen LED. 

LED terdiri dari sebuah chip bahan semikonduktor diolah dengan pengotor untuk membuat 

sambungan p-n. Seperti dalam dioda lain, arus mengalir dengan mudah dari sisi p-, atau anoda, ke 

sisi n-, atau katoda, tetapi tidak dalam arah sebaliknya. Charge-pembawa - elektron dan lubang - 

mengalir ke junction dari elektroda dengan voltase berbeda. Ketika elektron bertemu lubang, itu 

jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah, dan melepaskan energi dalam bentuk foton. 

Panjang gelombang dari cahaya yang dipancarkan, dan dengan demikian warna tergantung 

pada energi band gap dari bahan yang membentuk pn. Dalam dioda silikon atau germanium, 

elektron dan lubang bergabung kembali dengan transisi non-radiasi, yang tidak menghasilkan 

emisi optik, karena ini adalah bahan pita celah tidak langsung. Bahan yang digunakan untuk LED 

memiliki band gap langsung dengan energi sesuai dengan cahaya dekat-inframerah, terlihat, atau 

dekat-ultraviolet.LED pembangunan dimulai dengan perangkat inframerah dan merah dibuat 

dengan gallium arsenide. Kemajuan dalam ilmu material telah diaktifkan membuat perangkat 

dengan pernah-pendek panjang gelombang, memancarkan cahaya dalam berbagai warna. 

LED biasanya dibangun pada substrat tipe-n, dengan elektroda menempel pada lapisan 

tipe-p diendapkan pada permukaannya. P-jenis substrat, sementara kurang umum, terjadi juga. 

LED komersial banyak, terutama GaN / InGaN, juga menggunakan substrat safir. 

Kebanyakan bahan yang digunakan untuk produksi LED memiliki indeks bias yang sangat tinggi. 

Ini berarti bahwa banyak cahaya akan dipantulkan kembali ke materi pada antarmuka permukaan 

material / udara. Jadi, ekstraksi cahaya di LED merupakan aspek penting dari produksi LED, 

tergantung pada banyak penelitian dan pengembangan. 



2.5 Layar Sentuh  

Touchscreen adalah sebuah tampilan visual elektronik yang dapat mendeteksi keberadaan 

dan lokasi sentuhan dalam area layar. Istilah ini umumnya mengacu pada menyentuh layar 

perangkat dengan jari atau tangan. Touchscreens juga dapat merasakan objek pasif lainnya, seperti 

stylus. Touchscreens yang umum di perangkat seperti konsol game, all-in-one komputer, komputer 

tablet, dan smartphone 

Layar sentuh banyak digunakan dalam industri manufaktur yang membutuhkan tingkat 

akurasi, sensivitas terhadap sentuhan, dan durabilitas yang sangat tinggi. Namun perangkat layar 

sentuh semakin lama semakin dapat ditemukan dalam perangkat-perangkat teknologi konsumen 

yang diproduksi secara massal, seperti pada komputer jinjing, pemutar musik seperti iPod Touch, 

dan telepon genggam seperti iPhone atau Blackberry Storm. Hal ini dimungkinkan karena 

perangkat layar sentuh dapat dibuat dalam berbagai ukuran tampilan. 

Layar sentuh sering dipakai pada kios informasi di tempat-tempat umum, misalnya di bandara dan 

rumah sakit serta pada perangkat pelatihan berbasis komputer. Sistem layar sentuh tersedia dalam 

bentuk monitor yang sudah memiliki kemampuan layar sensitif sentuhan dan ada juga kit 

touchscreen yang lebih ekonomis yang dapat dipasang pada monitor yang sudah ada. 

Pada tahun 1971, pertama kali “Touch Sensor” ini dikembangkan oleh Doktor Sam Hurst 

(pendiri Elographics) sekaligus sebagai seorang instruktur di University of Kentucky. Sensor ini 

disebut “Elograph,” dan telah dipatenkan oleh University of Kentucky Research Foundation. 

“Elograph” ini tidak transparan seperti touchscreens modern, namun demikian elograph telah 

menjadi tonggak sejarah yang signifikan dalam teknologi touchscreen. Pada tahun 1974 

touchscreen pertama sesunggunya yang telah dilengkapi dengan permukaan transparan 

dikembangkan oleh Doktor Sam Hurst dan Elographics. Pada tahun 1977 Elographics 

dikembangkan dan dipatenkan dengan teknologi lima-kawat resistif, yaitu teknologi touchscreen 

yang paling populer digunakan saat ini. 

Touchscreen ini memiliki dua atribut utama. Pertama, hal itu memungkinkan seseorang 

untuk berinteraksi langsung dengan apa yang ditampilkan, bukan secara tidak langsung dengan 

pointer yang dikendalikan oleh mouse atau touchpad. Kedua, hal itu memungkinkan satu 

melakukannya tanpa memerlukan perangkat menengah yang akan perlu diadakan di tangan (selain 

stylus, yang opsional untuk touchscreens paling modern). Menampilkan tersebut dapat 

dilampirkan ke komputer, atau jaringan sebagai terminal. Mereka juga memainkan peran penting 



dalam desain peralatan digital seperti personal digital assistant (PDA), navigasi satelit perangkat, 

ponsel, dan video game. 

Popularitas smartphone, komputer tablet dan berbagai jenis peralatan informasi adalah 

mendorong permintaan dan penerimaan touchscreens umum untuk elektronik portabel dan 

fungsional. Dengan tampilan permukaan halus sederhana, dan interaksi langsung tanpa perangkat 

keras (keyboard atau mouse) antara pengguna dan konten, aksesoris lebih sedikit diperlukan. 

Touchscreens yang populer di bidang medis, dan industri berat, serta kios seperti menampilkan 

museum atau otomatisasi ruangan, di mana keyboard dan mouse sistem tidak memungkinkan 

interaksi yang sesuai intuitif, cepat, atau akurat oleh pengguna dengan konten display. 

Secara historis, sensor touchscreen dan menyertainya kontroler berbasis firmware telah 

dibuat tersedia dengan beragam setelah pasar system integrator, dan bukan oleh tampilan, chip, 

atau produsen motherboard. Tampilan produsen dan produsen chip di seluruh dunia telah 

mengakui kecenderungan penerimaan touchscreens sebagai komponen pengguna yang sangat 

diinginkan interface dan telah mulai mengintegrasikan touchscreens ke dalam desain dasar dari 

produk mereka. 

 

2.5.1. Tipe-tipe Layar Sentuh 

 Semua tipe layar sentuh melekat pada unit tampilannya. Perbedaanya terletak pada cara 

mendeteksi sentuhan dan metode yang digunakan dalam memproses input sentuhan. 

a. Capacitive Overlay 

Di setiap sudut layar terdapat sirkuit yang berfungsi untuk mengukur kapasitansi. Sentuhan 

yang diberikan oleh jari atau alat penghantar lainnya yang merupakan konduktor pada layar 

menyebabkan gangguan pada kondisi elektrostatis. Gangguan tersebut menyebabkan 

perubahan kapasitansi. Perubahan yang terjadi terukur oleh sirkuit dan kemudian 

dipergunakan untuk mendeteksi lokasi sentuhan. Tipe ini memiliki daya tahan yang kuat 

serta tampilan yang jernih. 



 

Gambar 2.1. Capacitive Touchscreen 

Sistem kapasitif memiliki sebuah lapisan pembungkus yang merupakan kunci dari cara 

kerjanya, yaitu pembungkus yang bersifat capasitive pada seluruh permukaannya. Panel 

touchscreen ini dilengkapi dengan sebuah lapisan pembungkus berbahan indium tinoxide 

yang dapat meneruskan arus listrik secara kontiniu untuk kemudian ditujukan ke 

sensornya. Lapisan ini dapat memanfaatkan sifat capacitive dari tangan atau tubuh 

manusia, maka dari itu lapisan ini dipekerjakan sebagai sensor sentuhan dalam touchscreen 

jenis ini. Ketika lapisan berada dalam status normal (tanpa ada sentuhan tangan), sensor 

akan mengingat sebuah nilai arus listrik yang dijadikan referensi. 

Ketika jari tangan Anda menyentuh permukaan lapisan ini, maka nilai referensi tersebut 

berubah karena ada arus-arus listrik yang berubah yang masuk ke sensor. Informasi dari 

kejadian ini yang berupa arus listrik akan diterima oleh sensor yang akan diteruskan ke 

sebuah controller. Proses kalkulasi posisi akan dimulai di sini. 

Kalkulasi ini menggunakan posisi dari ke empat titik sudur pada panel touchscreen sebagai 

referensinya. Ketika hasil perhitungannya didapat, maka koordinat dan posisi dari sentuhan 

tadi dapat di ketahui dengan baik. Akhirnya informasi dari posisi tersebut akan 

diintegrasikan dengan program lain untuk menjalankan sebuah aplikasi. 

Capasitive touchscreen baru dapat bekerja jika sentuhan-sentuhan yang ditujukan 

kepadanya berasal dari benda yang bersifat konduktif seperti misalnya jari. Tampilan 

layarnya memiliki kejernihan hingga sekitar 90%, sehingga cocok untuk digunakan dalam 

berbagai keperluan interaksi dalam publik umum seperti misalnya di restoran, kios 

elektronik, lokasi Point Of Sales, dsb. 



Contoh HP yg menggunakan layar kapasitif adalah Samsung Corby Touchscreen, iPhone.  

 

 

 

 

b. Guided Acoustic Wave 

Alat ini bekerja dengan mentransmisikan gelombang akustik melalui lapisan atas kaca yang 

ditempatkan diatas layar tampilan. Ketika suatu alat yang memiliki daya penghantar seperti 

jari terkontak dengan gelombang, maka transmisi gelombang akustik terganggu oleh jari. 

Gangguan menyebabkan pengurangan amplitudo dimana pengurangan tersebut 

diidentifikasi oleh control electronics untuk mendeteksi lokasi sentuhan. 

 

Gambar 2.1 Acoustic Wave 

Teknologi touchscreen ini memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi kejadian 

di permukaan layarnya. Di dalam monitor touchscreen ini terdapat dua tranduser, pengirim 

dan penerima sinyal ultrasonik. Selain itu dilengkapi juga dengan sebuah reflektor yang 

berfungsi sebagai pencegah agar gelombang ultrasonic tetap berada pada area layar 

monitor. 

Kedua tranduser ini dipasang dalam keempat sisi, dua vertikal dan dua horizontal. Ketika 

panel touchscreen-nya tersentuh, ada bagian dari gelombang tersebut yang diserap oleh 

sentuhan tersebut, misalnya terhalang oleh tangan, stylus, tuts, dan banyak lagi. Sentuhan 

tadi telah membuat perubahan dalam bentuk gelombang yang dipancarkan. 



Perubahan gelombang ultrasonik yang terjadi kemudian diterima oleh receiver dan 

diterjemahkan ke dalam bentuk pulsa-pulsa listrik. Selanjutnya informasi sentuhan tadi 

berubah menjadi sebentuk data yang akan di teruskan ke controller untuk diproses lebih 

lanjut. 

Data yang dihasilkan dari sentuhan ini tentunya adalah data mengenai posisi tangan Anda 

yang menyentuh sinyal ultrasonik tersebut. Jika ini dilakukan secara kontinyu dan terdapat 

banyak sekali sensor gelombang ultrasonic pada media yang disentuhnya, maka jadilah 

sebuah perangkat touchscreen yang dapat Anda gunakan. Teknologi ini tidak 

menggunakan bahan pelapis metalik melainkan sebuah lapisan kaca, maka tampilan dari 

layar touchscreen jenis ini mampu meneruskan cahaya hingga 90 persen, sehingga lebih 

jernih dan terang dibandingkan dengan Resistive touchscreen. 

Tanpa adanya lapisan sensor juga membuat touchscreen jenis ini menjadi lebih kuat dan 

tahan lama karena tidak akan ada lapisan yang dapat rusak ketika di sentuh, ketika terkena 

air, minyak, debu, dan banyak lagi. Kelemahannya kinerja dari touchscreen ini dapat 

diganggu oleh elemen-elemen seperti debu, air, dan benda-benda padat lainnya. Sedikit 

saja terdapat debu atau benda lain yang menempel di atasnya maka touchsreen dapat 

mendeteksinya sebagai suatu sentuhan. 

Touchscreen jenis ini cocok digunakan pada ruangan training komputer, keperluan dalam 

ruangan untuk menampilkan informasi dengan sangat jernih dan tajam dan saat presentasi 

dalam ruangan. 

 

c. Resistive Overlay 

Unggul dalam daya tahan khususnya terhadap perlakuan kasar dan harga yang terjangkau. 

Tersusun atas dua lapisan tipis yang terbuat dari kaca atau polyester yang diselubungi 

dengan material penghambat dan dipisahkan oleh titik-titik pemisah yang tidak terlihat. 

Pada resistive overlay, arus listrik mengalir pada seluruh bagian layar. Ketika tekanan 

diberikan pada layar, kedua lapisan tersebut saling berhimpitan yang kemudian 

menyebabkan perubahan aliran arus listrik. Melalui perubahan tersebut lokasi sentuhan 

terdeteksi. 

 



 

Gambar 2.1 Resistve Touchscreen 

 

Sistem resistif layarnya dilapisi oleh lapisan tipis berwarna metalik yang bersifat konduktif 

dan resistif terhadap sinyal-sinyal listrik. Maksud dari lapisan yang bersifat konduktif 

adalah lapisan yang bersifat mudah menghantarkan sinyal listrik, sedangkan lapisan resistif 

adalah lapisan yang menahan arus listrik. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh sebuah bintik-

bintik transparan pemisah, sehingga lapisan ini pasti terpisah satu sama lain dalam keadaan 

normal. Pada lapisan konduktif tersebut juga mengalir arus listrik yang bertugas sebagai 

arus referensi. Ketika terjadi sentuhan kedua lapisan ini akan dipaksa untuk saling 

berkontak langsung secara fisik. Karena adanya kontak antara lapisan konduktif dan resistif 

maka akan terjadi gangguan pada arus listrik referensi tersebut.  

Efek dari gangguan ini pada lapisan konduktif adalah akan terjadi perubahan arus-arus 

listriknya sebagai reaksi dari sebuah kejadian sentuhan. Perubahan nilai arus referensi ini 

kemudian dilaporkan ke controllernya untuk di proses lebih lanjut lagi. 

Informasi sentuhan tadi diolah secara matematis oleh controller sehingga menghasilkan 

sebuah koordinat dan posisi yang akurat dari sentuhan tersebut. Kemudian informasi 

diintegrasikan dengan program lain sehingga menjadi aplikasi yang mudah digunakan. 

Layar dengan teknologi ini memiliki tingkat kejernihan gambar sebesar 75% saja, sehingga 

monitor akan tampak kurang jernih. Touch sensor jenis ini sangat rentan dan lemah 

terhadap sentuhan benda-benda yang agak tajam. 

Teknologi ini tidak akan terpengaruh oleh elemen-elemen lain di luar seperti misalnya debu 

atau air, namun akan merespon semua sentuhan yang mengenainya, baik itu menggunakan 

jari tangan langsung maupun menggunakan benda lain seperti stylus. Sangat cocok 



digunakan untuk keperluan di dalam dunia industri seperti di pabrik, laboratorium, dan 

banyak lagi. 

Contoh HP yg menggunakan layar resistif adalah Samsung Star, Sony Erricson W950. 

 

d. Scanning Infrared 

Dalam bingkai sentuhan atau layar terdapat jajaran dioda cahaya dan transistor foto yang 

masing-masing diletakan di dua sisi yang berlawanan untuk menghasilkan sebuah kisi dari 

cahaya infra merah yang tidak terlihat. Ketika jari atau alat penghantar lainnya memasuki 

kisi tersebut, cahaya infra merah yang dipancarkan dioda cahaya terhalangi. Foto transistor 

mendeteksi hilangnya cahaya dan mentransmisikan sinyal yang mengidentifikasi koordinat 

x dan y dari letak jari atau alat penghantar tersebut. 

 

e. Near Field Imaging (NFI) 

Tipe ini menggunakan alat atau sirkuit pendeteksi sentuhan yang canggih untuk mendeteksi 

sentuhan. Alat atau sirkuit tersebut memiliki tingkat ketepatan tinggi dalam menggunakan 

data dan memproses gambar untuk menghasilkan profil yang tepat atas sentuhan yang 

diberikan. 

 

f. Surface Acoustic Wave 

Bekerja dengan mengirimkan gelombang akustik melalui panel kaca yang dilengkapi 

dengan beberapa transduser dan reflektor. Ketika jari bersentuhan dengan gelombang 

akustik, gerakan gelombang mengalami perubahan. Perubahan ini kemudian digunakan 

untuk mendeteksi lokasi sentuhan. Keunggulan tipe ini adalah memiliki tingkat kejernihan 

yang paling tinggi serta daya tahan yang baik. Namun, sensitif terhadap kotoran yang 

menempel. 

 

2.5.2. Komponen-komponen Layar Sentuh 

 

Sebuah sistem layar sentuh terdiri atas tiga komponen dasar: 

a. panel sensor layar sentuh, yang terletak di lapisan luar tampilan dan menimbulkan aliran listrik 

tertentu tergantung di mana terdapat sentuhan. 



 

b. pengontrol layar sentuh, yang melakukan pemrosesan sinyal yang diterima dari panel sensor, 

kemudian menerjemahkannya ke dalam data sentuhan yang disalurkan kepada prosesor 

komputer. 

 

c. driver perangkat halus, yang menerjemahkan data menjadi gerakan tetikus, memungkinkan panel 

sensor untuk berfungsi layaknya tetikus, dan menyediakan antarmuka pada sistem operasi 

komputer.  

2.6 Bahasa C#  

Bahasa C# (dibaca C sharp) adalah suatu asel yang terdapat dalam .NET Framework. Anda 

dapat menggunakan C#  untuk membuat file eksek.'USiyang berdiri sendiri atau untuk membuat 

isi alau content dinamis dalam sebuah web fonn. Jika anda barn mengenal C#, anda bisa mulai 

menggunakannya dengan membuat aplikasi C# sederhana yang mungkin. Ada banyak tipe dari 

aplikasi yang dapat dibuat dengan bahasa C#. Beberapa dari salah satu yang lazim yang mana anda 

dapal membuat windows application, web service, ASP.NET application, dan console application. 

Jika anda menginginkan suatu aplikasi scderhana, sebual1 console application adalah pilihan yang 

baik. 

Memulai bahasa C#, anda dapat membuat suatu aplikasi console standar «Hello Word". 

Untuk menulis aplikasi perlama anda, anda membutuhkan sebuah text editor, seperti notepad, 

untuk menghasilkan source code (kode sumber). Tipe file yang sangat dipertahankan dari kode C# 

adalah sebuM file class. Suatu class 

C# adalah sebuah file teks yang disimpan dengan ekstensi file *.cs. Anda dapat mengkompilasi 

class ini dengan compiler C# (csc.exe) yang terdapat pada command prompt yang mana membuat 

file cksekusi berekstensi file *.exe. 

Pada aplikasi C#, anda dapat menggunakan alias namespare untuk memudahkan pengaruh 

class-class .NET Framework. Alias namespace digunakan untuk merekomendasi atau memberi 

keterangan suatu class di dalam .NET  Framework. Berikut merupakan suatu contoh source code 

sederhana untuk pemrograman C# : 

 

 

 

using system; 

class hello 

{ 

static void main() ( 

console. writclinc('Hello 

Word"); 

} 



 

 

 

 

Gambar 2.1. code sederhana C# 

Ekstensi default dari file C# adalah .cs, kemudian akan dikompilasi menjadi file eksekusi 

menjadi file berekstensi .exe. 

Iustrasi dari progam ini dapat dilihat sebagai berikut 

 . Using system : merupakan referensi langsung dari name space yang disebut system yang 

telah di$edikan oleh .NET. name space ini mengandung console class yang terdapat pada 

metode main. Name space menyediakan arti secara hirarkial dari pengorganisasian elemen 

kelas libary. "Hello, World" program menggunakan console. writeline sebagai sebuah 

kependekan dari System. console. writeline. System adalah sebuah name space, console 

sebagai kelas yang didefinisikan pada name space dan writeline adalah metode statis yang 

didefinisikan pada kelas ini. 

 . Mainfimction merupakan member statis dari kelas Hello. Funclions dan Variabcl lidak 

lerdapal pada level global sepcrli clemen yang harn didefinisikan pada Type. 

 . Output Hello World dihasilkan melalui penggunaan kelas library. C# sendiri tidak 

mempunyai kelas libary sendiri. Sehingga penggunaan kelas library pada C# menggunakan 

kelas library yang dipakai pada Visual Basic dan Visual C++. 

Untuk C dan C++ developer, adalah menarik unluk dilihat bahwa ada perbedaan mendasar pada 

bahasa C & C++ terhadap C# .  

 Program ini tidak menggunakan baik operator" : : " ataupun "->". Operator " ::" bukanlah 

operator C# dan operalor "->" hanya digunakan pada sebagian kecil C# program. C# 

menggunakan "." sebagai pemisah pada penggunaan fungsi seperti Console. Writeline 

 Program ini tidak mengandung pendeklarasian awal. Pendeklarasian awal tidak pemah 

digunakan pada program C# , seperti juga perinlah deklarasi tidaklah sama. 

 Program ini tidak menggunakan #include untuk mengimpor text program. Keterganlungan 

antar program ttelah dilangani secara simbolik dibandingkan secara text program. System 

ini menghilangkan batasan penulisan antar program yang ditulis menggunakan bahasa 



berbeda. Sebagai contoh , kelas Console dapat digunakan pada C# alau pada bahasa 

pemograman lain. 

 

2.6.1 Penggunaan C# 

a. Kompilasi Program. 

Untuk mengkompilasi aplikasi, buka command prompt dan masuk ke direktori dimana file 

sumber ditempatkan (contoh C:\Csharp). Anda dapat menggunakan perintah csc.cxe untuk 

meminta compiler C#. Untuk menetapkan file sumber yang anda ingin dikompilasi, singkatnya 

ketikkan spasi dan lalu nama dari file yang anda ingin dikompilasi. 

Pada saat perintah sedang beljalan, file sumber digunakan oleh compiler C# untuk 

membuat program eksekusi. Jika anda membuat suatu aplikasi console, anda keIjakan, lalu 

jalankan program eksekusi dengan menuliskan nama filenya. Aplikasi console adalah program 

eksekusi yang beIjalan dari baris perintah. Compiler C# memiliki banyak pilihan yang dapat anda 

tetapkan ketika mengkompilasi suatu aplikasi. 

 

b. deklarasi variable 

C# dapat menyimpan informasi ke dalam suatu variable. Ketika C# mendeklarasikan 

variable, C# dapat mengatur lokasi dalam mcmori dimana program C# dapat menyimpan banyak 

nilai yang dibutuhkan untuk melakukan suatu lugas. Mendeunisikan sebuah variable 

memungkinkan C# untuk menC#i dalam memudahkan mengingat nama ke suatu lokasi memori. 

Pada duma nyata, C# dapat memberikan banyak klasiukasi dariinformasi. Informasi ini 

dapat menjadi pcnunjuk langgal, uang, nama orang, atau umur, Ketika C# membangun aplikasi 

yang menggunakan inCormasi ini, C# akan mcmbutuhkan tempal pcnyimpanan scmentara yang 

nilainya untuk kselanjutnya digunakan dalam aplikasi. 

Menggunakan variable dalam CII membuluhkan pendcklarasian dan penginisialisasian. 

Deklarasi menjel askan bagaimana suatu aplikasi mengalokasikan memori untuk informasi yang 

ingin C#simpan. lni adalah langkah pertarna dalam menggunakan variable dan dibutuhkan 

sebelum C# melaksanakan penginisialisasian. Inisialisasi adalah pclelakkan nilai inisial dari 

variable. 

Untuk mendeklarasikan sebuah variable dalam CII, C# butuh untuk menentukan tipe apa 

dari inCormasiyang ingin C# simpan. Tipe dari informasi 



yang C# simpan akan meletak kanapa tipe data yang tepatuntuk digunakan.Jika 

C# menyimpan nama depan seseorang, C# dapat menggunakan tipe data string untuk media 

penyimpanannya. Jika C# menyimpan umur seseorang, C# dapat menggunakan satu dari tipe data 

integer. 



c. Inisialisasi variabel 

Setelah C# mendeklarasikan sebuah variable, C# menginisialisasi variable tersebut dengan 

memberikannya sebuah nilai. Nilai ini dapat langsung tiba sebagai akibat dari suatu operasi dengan 

menanmbahkan dua angka atau gabungan sebuah string, dari pengembalian sebuah method, atau 

dari nilai sebuah property atau field dalam sebuah objek. 

.. 

Ketika memilih sebuah nama variable, C# memerJukan pemberian nama variable yang berarti. 

Sebagai contoh, jika C# menyimpan variable nama depan 

 orang, sebaiknya C# memberikan nama seperti strFirstName. C# pcrlu tabu bahwa tipe data telah 

tersedia dalam CII. tabel 2.1 ini adalah informasi tipe data yang digunakan oleh C#. 

table 2.1. table informasi tipe data 

Tipe Data Keterangan Contoh 

Object 

Tipc dasar yang utama dari 

semua tipc data 

 

Object 0 =new 

stackO 

String 
Tipc string; suatu rangkaian 

dari karaktcr 
String s = "hello"; 

Sbyte Tipc sign-integer 8 bit Sbyte val = 12; 

Short Tipc sign-intc'ger 16 bit Short val = 12; 

lnt Tipc sign-integer 32 bit lnt val = 12; 

Long Tipc sign-integer 64 bit Long val =12; 

Byte Tipc unsign-integcr 8 bit Byte val = 12; 

Ushort 
Ushort Tipc unsign-integcr 16 

bit 
Ushort val = 34U; 

Uint Tipc unsign-integcr 32 bit Uint val =34U; 

Ulong Tipc unsign-integcr 64 bit Ulong val =34UL; 

Float 
Tipc floating point single-

precision 
Float value = 1.23 F; 

Double Tipc floating point double-precision Double val =4.56D; 

Bool 
Tipc Boolean nilainya terdiri dar; 

"T", "F" 
Bool value = true; 



Char Tipc karakter Char value = 'h '; 

Decimal Tipc desimal 28 digit 
Decimal value = 

1.23M; 

 

 

d. Apendiks C# 

Pendeklarasian Variabel  Keterangan 

Int.x; 

Int x = 100; 
'pemberian nilai variabel x . . 

= 
100 

 

Pemberia Komentar    Ketarangan 

II komentar 

1*komentar dcngan 

banyak baris */ 

'II pemberian komentar salu 

baris 

'/*... */' komentar banyak 

bari 

 

Pemberian Nilai () peda Object Ketarangan 

A=Null; Nilai A menjadi Nol 

 

Statement if 

If (args.1ength==0) 

Console. writeline ("Tidak 

ada penulisan"); 

Else 

Console.writeline ("Ada 

penulisan") 

'menarnpilkan dua pesan 

berbeda tergantung dari 

perintah yang disedikan 

 

Statemant case 

Switch(n) { 

Case 0: 

Console. writeJine ("Zero"); 

Break; 

Case 1: 

Console. writcline ("One"); 

Break; 

'menapilkan perintah case 

yang apabila diinput 0 akan 

menghasilkan output 

"Zero", 1 akan 

menghasilkan output "One" 

dan apabila todak ada input 

secara otomatis akan 



Case 2: 

Console. writeline ("Two"); 

Break; 

Default: 

Console. writeline ("?"); 

} 

menghasilkan output "1" 

nb : tanpa tC# kutip 

 

2.6.3. Object Oriented Programming dengan C# 

Aplikasi berbasis windows dan web adalah program yang sangat kompleks yang 

menyajikan tampilan menarik kepada user dan menawarkan user interface yang kompleks dengan 

tombol, dropdown, popup menu, toolbox, dan masih banyak komponen yang lain. Dibelakang user 

interface tersebut masih ada hubungan bussiness prosess yang kompleks seperti misal hubungan 

antara Product, Customer, dan Order yang melibatkan banyak logika dan pengolahan data.  

Untuk menangani berbagai kompleksitas yang terjadi maka programmer mengembangkan 

teknik yang diberi nama “Objcet Oriented Programming”, dengan tujuan yang sederhana yaitu 

mengatur kompleksitas dengan memodelkan aspek esensial yang ada. Jika model yang 

dikembangkan semakin mendekati problem yang akan dipecahkan maka semakin mudah  

persoalan tersebut dapat dimengerti sehingga program lebih mudah ditulis dan di-maintain.  

Problem yang akan dipecahkan dan semua informasi yang berhubungan dengan problem tersebut 

sering disebut sebagai problem domain. Misal jika C# ingin membuat program untuk keperluan 

Inventory dan Sales di suatu perusahaan maka problem domainnya adalah semua informasi tentang 

perusahaan tersebut yang berhubungan dengan pengaturan stok inventory, cara penjualan, 

pemasukan penjualan dan data lainnya. Manaager penjualan dan Manager bagian gudang akan 

menjadi problem domain expert yang dapat membantu C# dalam menyelesaikan masalah.  

Design dari Object Oriented harus berisi objek-objek yang ada pada problem domain 

tersebut. Sebagai contoh jika problem domainnya adalah mesin ATM maka objek didalamnya 

seharusnya adalah customer, rekening, dll.  

1. Class vs Object 



Jika dalam ingin membangun rumah Class adalah blueprint / gambar (berisi spesifikasi 

lengkap dari rumah yang akan dibuat, ukuran, jumlah, dll). Sedangkan object adalah bentuk fisik 

/ rumah yang dibangun berdasarkan blueprint / class yang sudah ada, biasa disebut instan class / 

object. 

a. Elemen Pada Class 

Class pada C# terdiri dari :  

· Instance Variable / Field  

· Method  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 class berbanding objek 

 

b. Mendefinisikan Class  

Class di C# dapat terdiri dari kumpulan variable (field), property dan method. Cara untuk 

menggunakan class adalah dengan membuat instan class-nya. Untuk menjalankan class maka 

harus ada satu method main pada class tersebut. contoh pendeklarasian class di C# sebagai berikut: 

 

 

public class Time 

   2: { 

   3:    // private variables atau field 

   4:    private int year; 

   5:    private int month; 

   6:    private int date; 

   7:    private int hour; 

   8:    private int minute; 



   9:    private int second; 

  10:   

  11:   // public methods 

  12:   public void DisplayCurrentTime() 

  13:   { 

  14:       Console.WriteLine("Menampilkan Waktu.."); 

  15:   } 

  16: } 

  17:      

  18: class Program 

  19: { 

  20: static void Main(string[] args) 

  21:       { 

  22:              Time timeObject = new Time(); //membuat instan class 

  23:              timeObject.DisplayCurrentTime(); //memanggil method dalam class 

  24:       } 

  25: } 

Gambar 2.2. mendefinisikan class 

2. C# Modifier 

C# memiliki beberapa modifier class yaitu:  

table 2.2. table class modifier 
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Access Modifiers  

Access Modifiers digunakan untuk menentukan hak akses dari class dan method, adapun 

access modifier yang ada pada C# sebagai berikut:  

Table 2.3. table access modifier 

 

   

 

Method Arguments  

Method pada C# dapat memiliki banyak argumen dengan tipe data yang berbeda. Method juga 

dapat memiliki nama yang sama asal parameter / tipe datanya berbeda (Method Overloading).  

   1: class MyClass { 

   2:         public void SomeMethod(int firstParam, double secondParam) { 

   3:             Console.WriteLine("Parameter 1 : {0} dan parameter 2 : {1}", 

   4:                 firstParam, secondParam); 

   5:         } 

   6:   

   7:         //overload method 

   8:         public void SomeMethod(int firstParam) { 

   9:             Console.WriteLine("Parameter 1 : {0}", firstParam); 

  10:         } 

  11:   

  12:         public void SomeMethod(int firstParam, string secondParam) { 

  13:             Console.WriteLine("Parameter 1 : {0} dan parameter 2 : {1}", 

  14:                 firstParam, secondParam); 

  15:         } 

  16:     } 

  17:   

  18:     class MethodArgumen { 

  19:         static void Main(string[] args) { 

  20:             MyClass m1 = new MyClass(); //membuat instan object 

  21:             m1.SomeMethod(12, 1.25); 

  22:             m1.SomeMethod(34); 

  23:             m1.SomeMethod(12, "Hello"); 

  24:         } 

  25:     } 

Gambar 2.4. program argument class 
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3. “This” Keyword  

This keyword digunakan untuk mengakses instan class / objek itu sendiri, penggunaan 

keyword this diperlukan untuk membedakan pengaksesan class variabel dan method variabel yang 

mempunyai nama yang sama.  

   1: public class Time { 

   2: // private member variables, class variable 

   3: int year; 

   4: int month; 

   5: int date; 

   6: int hour; 

   7: int minute; 

   8: int second = 30; 

   9:   

  10: public void SetTime(year, month, date, newHour, newMinute, newSecond) { 

  11:       this.year = year;         // penggunaan "this" dibutuhkan 

  12:       this.month = month;       // dibutuhkan 

  13:       this.date = date;         // dibutuhkan 

  14:       this.hour = hour;         // penggunaan "this" optional 

  15:       this.minute = newMinute;  // optional 

  16:       second = newSecond;       // optional 

  17: } 

  18: } 

 

 

Gambar 2.5 program penggunaan keyword “this” 

 

4. Konstruktor  

Konstruktor adalah method yang namanya sama dengan nama class-nya. Konstruktor 

digunakan untuk inisialisasi variabel ketika membuat instan class / objek baru. Sebenarnya setiap 

kali C# membuat instant class / objek baru maka konstruktor dijalankan. Jika C# tidak 

mendefinisikan konstruktor secara eksplisit maka tetap dianggap membuat konstruktor kosong.  

Konstruktor juga dapat di-overload (C# dapat membuat konstruktor lebih dari satu asal 

parameternya jumlahnya beda atau tipe datanya beda). Variabel dalam class harus diinisialisasi, 

nilai defaultnya adalah  

  



 

   1: public class Time { 

   2:         // private member variables 

   3:         int Year; 

   4:         int Month; 

   5:         int Date; 

   6:         int Hour; 

   7:         int Minute; 

   8:         int Second; 

   9:   

  10:         // constructor 

  11:         public Time(System.DateTime dt) { 

  12:             Year = dt.Year; 

  13:             Month = dt.Month; 

  14:             Date = dt.Day; 

  15:             Hour = dt.Hour; 

  16:             Minute = dt.Minute; 

  17:             Second = dt.Second; 

  18:         } 

  19:   

  20:         // public methods 

  21:         public void DisplayCurrentTime() { 

  22:             System.Console.WriteLine("{0}/{1}/{2} {3}:{4}:{5}", 

  23:               Month, Date, Year, Hour, Minute, Second); 

  24:         } 

  25:          

  26:     } 

  27:   

  28:     class LatKonstruktor { 

  29:         public static void Main(string[] args) {  

  30:             DateTime currTime = DateTime.Now; 

  31:             Time t = new Time(currTime); //memanggil constructor 

  32:             t.DisplayCurrentTime(); 

  33:         } 

  34:     } 

 

 

Gambar 2.6. program konstruktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Static dan Instance Member  

Field, property, dan method dalam suatu class bisa merupakan instance member atau static 

member. Instance member dibentuk ketika class tersebut dibuat instan-nya, secara default field, 

property, dan method yang tidak diberi keyword static merupakan instance member.  

Static member tidak berhubungan dengan instan class melainkan langsung berhubungan dengan 

class tersebut. Dengan menggunakan keyword static C# dapat mengakses field, property, atau 

method pada suatu class tanpa harus membuat instan class-nya.  

   1: public class Kucing { 

   2:     private static int instances = 0; 

   3:     public Kucing() { 

   4:         instances++; 

   5:     } 

   6:     public static void BanyakKucing() { 

   7:         Console.WriteLine("Banyak Kucing : {0}", instances); 

   8:     } 

   9: } 

  10:   

  11: class StaticMember { 

  12:    public static void Main(string[] args) { 

  13:         Kucing meong1 = new Kucing(); 

  14:         Kucing.BanyakKucing(); 

  15:         Kucing meong2 = new Kucing(); 

  16:         Kucing meong3 = new Kucing(); 

  17:         Kucing.BanyakKucing(); 

  18:     } 

  19: } 

 

Gambar 2.7. program pembentukan static member 



6. Initializer  

C# bisa menginisialisasi variabel dalam class secara langsung tanpa harus mengisialisasi-

nya lewat konstruktor.  

   1: public class Time 

   2: { 

   3:        // private member variables 

   4:        int year; 

   5:        int month; 

   6:        int date; 

   7:        int hour; 

   8:        int minute; 

   9:        int second = 30; //initializer 

  10: } 

 

Gambar 2.8. initializer 

 

7. Destroy Object  

Karena C# menyediakan garbage collector, C# tidak perlu secara eksplisit men-destroy 

objek. Jika C# bekerja dengan unmanage resource (kode yang tidak di handle oleh CLR) maka C# 

tetap harus mendestroy objek secara manual. Adapun cara pendeklarasian destruktor pada C# 

sebagai berikut:  

   1: ~MyClass( ){ 

   2:      // perintah disini 

   3: } 

 

Gambar 2.9. destroyer 

Jika C# menggunakan managed code pada C# maka C# tidak diperbolehkan untuk mendestroy 

object secara langsung karena pada managed code, destroy object sudah diatur oleh komponen 

garbage collector pada CLR. Untuk men-destroy objek secepat mungkin setelah tidak diperlukan 

lagi C# dapat menggunakan interface IDisposable.  



   1: class Testing : IDisposable { 

   2:         bool is_disposed = false; 

   3:         protected virtual void Dispose(bool disposing) { 

   4:             if (!is_disposed) { //hanya sekali dispose 

   5:                 if (disposing) { 

   6:                     Console.WriteLine( 

   7:                     "Sudah di dispose tanpa masuk ke desktruktor"); 

   8:                 } 

   9:           //bersihkan objectnya disini 

  10:                 Console.WriteLine("Disposing..."); 

  11:             } 

  12:             this.is_disposed = true; 

  13:         } 

  14:   

  15:         public void Dispose() { 

  16:             Dispose(true); 

  17:             GC.SuppressFinalize(this); 

  18:         } 

  19:   

  20:         ~Testing(){ 

  21:             Dispose(false); 

  22:             Console.WriteLine("Didalam destruktor"); 

  23:         } 

  24:     } 

  25:   

  26:     class LatDispose { 

  27:         public static void Main(string[] args) { 

  28:             Testing t1 = new Testing(); 

  29:             t1.Dispose(); 

  30:         } 

  31:     } 

 

Gambar 2.10 IDisposable 

 

8. Enkapsulasi data dengan Property 

Enkapsulasi / penyembunyian informasi adalah konsep yang selama ini sering C# dengar. 

Pada OOP informasi dibungkus dalam sebuah Class sehingga orang yang menggunakan class 

tersebut tidak perlu tahu detail-nya, hanya cukup mengetahui method dan property apa saja yang 

ada dalam class tersebut beserta kegunaannya.  



Pada pemrograman berorientasi objek variabel dalam class biasanya diberi access modifier private, 

ini berarti hanya method dalam class tersebut yang dapat mengakses variabelnya. Yang menjadi 

pertanyaan bagaimana cara C# mengakses variabel bertipe private tersebut? Mengapa harus dibuat 

private?  

Jika C# membuat variable tersebut public maka user yang menggunakan class tersebut bisa 

memasukan nilai yang tidak kita inginkan, maka C# harus mendeklarasikan variable tersebut 

secara private agar pada saat setMethod() C# dapat menambahkan validasi inputan dari user. 

Selain menggunakan cara tersebut diatas pada C# disediakan object property untuk memberi nilai 

dan mengambil nilai dari private variabel dalam suatu class. Penggunaan object property lebih 

memudahkan C# dalam penulisan kode dibandingkan harus membuat dua method set dan get 

untuk mengakses satu variabel private. Contoh penggunaan property dapat dilihat pada contoh 

kode dibawah ini.  

 

   1: class Mahasiswa { 

   2:         private string nim; 

   3:         private string nama; 

   4:   

   5:         public string Nim { 

   6:             get { 

   7:                 return nim; 

   8:             } 

   9:             set { 

  10:                 this.nim = value; 

  11:             } 

  12:         } 

  13:   

  14:         public string Nama { 

  15:             get { 

  16:                 return nama; 

  17:             } 

  18:             set { 

  19:                 this.nama = value; 

  20:             } 

  21:         } 

  22:   

  23:         public string DisplayInfo() { 

  24:             return Nim + " " + Nama; 



  25:         } 

  26:     } 

  27:   

  28:     class ClassProperty { 

  29:         public static void Main(string[] args) { 

  30:             Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa(); 

  31:             mhs1.Nim = "22002321"; 

  32:             mhs1.Nama = "Erick"; 

  33:             Console.WriteLine(mhs1.DisplayInfo()); 

  34:         } 

  35:    

 

Gambar 2.11 enkapsulasi 

 

2.6.3. Paramater Pada C# 

1. Passing Parameter  

Parameter pada C# secara default yang dikirimkan kedalam method adalah nilainya, atau 

“pass by value”. Jadi jika ada perubahan nilai parameter pada method tersebut tidak berpengaruh 

ke method.  

   1: public class Time { 

   2:         // private member variables 

   3:         private int Year; 

   4:         private int Month; 

   5:         private int Date; 

   6:         private int Hour; 

   7:         private int Minute; 

   8:         private int Second; 

   9:   

  10:         public void DisplayCurrentTime() { 

  11:             System.Console.WriteLine("{0}/{1}/{2} {3}:{4}:{5}", 

  12:               Month, Date, Year, Hour, Minute, Second); 

  13:         } 

  14:   

  15:         public int GetHour() { 

  16:             return Hour; 

  17:         } 

  18:   

  19:         public void GetTime(int h, int m, int s) { 

  20:             h = Hour; 

  21:             m = Minute; 

  22:             s = Second; 



  23:         } 

  24:   

  25:         public Time(System.DateTime dt) { //konstruktor 

  26:             Year = dt.Year; 

  27:             Month = dt.Month; 

  28:             Date = dt.Day; 

  29:             Hour = dt.Hour; 

  30:             Minute = dt.Minute; 

  31:             Second = dt.Second; 

  32:         } 

  33:   

  34:         class MethodByReference { 

  35:   

  36:             public static void Main(string[] args) { 

  37:                 System.DateTime currentTime = System.DateTime.Now; 

  38:                 Time t = new Time(currentTime); 

  39:                 t.DisplayCurrentTime(); 

  40:   

  41:                 int theHour = 0; 

  42:                 int theMinute = 0; 

  43:                 int theSecond = 0; 

  44:                 t.GetTime(theHour, theMinute, theSecond); 

  45:                 System.Console.WriteLine("Current time: {0}:{1}:{2}", 

  46:                   theHour, theMinute, theSecond); 

  47:             } 

  48:         } 

  49:     } 
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2. Menggunakan Using Statement  

Untuk memudahkan developer C# menyediakan statement using untuk memastikan 

bahwa method dispose dijalankan. (kadang kita lupa untuk memanggil method dispose ini). 

Penggunaan using hanya bisa digunakan untuk class yang mengimplementasikan IDisposable.  

   1: class LatDispose { 

   2:         public static void Main(string[] args) { 

   3:             using (Testing t1 = new Testing()) { 

   4:                 Console.WriteLine("Menggunakan Keyword Using.."); 

   5:             } 

   6:         } 

   7:     } 
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3. Get Accessor  

Penggunakan get{} pada property mirip dengan jika C# menggunaan method getValue() / 

getter method pada java, get pasti mengembalikan nilai jadi dalam kalang get harus ada return 

valuenya.  

Set Accessor  

Penggunaan set{} pada property mirip dengan jika C# menggunakan setValue() / setter method 

pada java, set digunakan untuk memberi nilai kedalam class variable. Pada C# jika C# memberi 

nilai pada property maka set{} otomatis dijalankan.  

4. Overloading Konstruktor & Method  

Pada C# C# dapat mendeklarasikan method atau konstruktor dengan nama yang sama pada 

sebuah class, tetapi parameter method tersebut harus berbeda bisa jumlah atau tipe datanya. Pada 

contoh dibawah ini akan ditunjukan bagaimana cara menggunakan overloading konstruktor  

   1: public class Time 

   2: { 

   3:          // private member variables 

   4:          private int Year; 

   5:          private int Month; 

   6:          private int Date; 

   7:          private int Hour; 

   8:          private int Minute; 

   9:          private int Second; 

  10:     

  11:          // public accessor methods 

  12:          public void DisplayCurrentTime() 

  13:          { 

  14:              System.Console.WriteLine("{0}/{1}/{2} {3}:{4}:{5}", 

  15:              Month, Date, Year, Hour, Minute, Second); 

  16:          } 

  17:          // constructors 

  18:          public Time(System.DateTime dt) 

  19:          { 

  20:              Year = dt.Year; 

  21:              Month = dt.Month; 



  22:              Date = dt.Day; 

  23:              Hour = dt.Hour; 

  24:              Minute = dt.Minute; 

  25:              Second = dt.Second; 

  26:          } 

  27:          public Time(string strTime) // overloading konstruktor 

  28:          { 

  29:              Console.WriteLine(strTime); 

  30:          } 

  31:    

  32:          public Time(int Year, int Month, int Date, 

  33:          int Hour, int Minute, int Second) // overloading konstruktor 

  34:          { 

  35:               this.Year = Year; 

  36:               this.Month = Month; 

  37:               this.Date = Date; 

  38:               this.Hour = Hour; 

  39:               this.Minute = Minute; 

  40:               this.Second = Second; 

  41:          } 

  42:      } 

  43:    

  44:      class Tester 

  45:      { 

  46:          public void Run() 

  47:          { 

  48:              System.DateTime currentTime = System.DateTime.Now; 

  49:              Time time1 = new Time(currentTime); 

  50:              time1.DisplayCurrentTime(); 

  51:              Time time2 = new Time(2000, 11, 18, 11, 03, 30); 

  52:              time2.DisplayCurrentTime(); 

  53:          } 

  54:    

  55:          static void Main() 

  56:          { 

  57:              Tester t = new Tester(); 

  58:              t.Run(); 

  59:          } 

  60:      } 
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Selain konstruktor overloading juga bisa diterapkan pada method dalam suatu class yang sama, 

contoh penulisannya:  

   1: void MyMethod(int p1); 

   2: void MyMethod(int p1, int p2);    // beda banyak parameter 

   3: void MyMethod(int p1, string s1); // beda tipe data 

5. Versioning dengan new dan override keyword  

Pada contoh diatas digunakan keyword virtual pada base class agar dapat dioverride oleh 

class turunannya. Akan timbul masalah jika misal: Perusahan A membuat class Control kemudian 

perusahaan B membelinya untuk membuat ListBox dan RadioButton (tapi B tidak bisa 

memodifikasi class Control karena hanya beli tanpa code), pada saat membuat ListBox perusahaan 

B menambahkan fungsi sort() kedalam class tersebut  

   1: public class ListBox : Control 

   2: { 

   3:     public virtual void Sort( ) {...} 

   4: }   
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Hal diatas tidak menjadi masalah sampai perusahaan A menambahkan method sort() juga dalam 

class Control:  

   1: public class Control 

   2: { 

   3:     // ... 

   4:     public virtual void Sort( ) {...} 

   5: } 

 

Gambar2.15. program versioning 1. 

Maka akan menjadi rancu karena ada dua method dengan nama yang sama ketika C# akan 

memanggil method sort dari class turunan ListBox, tidak bisa dibedakan mana method sor() pada 

Control atau ListBox, untuk menangani masalah ini C# menyediakan keyword new.  

   1: public class ListBox : Control 

   2: { 

   3:    public new virtual void Sort( ) {...} 

   4: } 



6. Specialization dan Generalization 

Class dan instannya (objek) tidak berdiri sendiri, seperti objek manusia yang merupakan 

mahluk sosial tidak hanya berdiri sendiri, objek akan saling berelasi dan berinteraksi, demikian 

*** pada OOP.  

Salah satu hubungan antar objek yang paling penting yang terjadi di dunia nyata adalah spesialisasi 

yang bisa didefinisikan sebagai is-a relationship, misal anjing adalah mamalia, jika anjing 

termasuk anggota mamalia maka dia memiliki ciri-ciri special khas yaitu menyusui, punya bulu. 

Selain sifat-sifat pada mamalia anjing juga memiliki ciri yang spesifik khas anjing yang tidak 

dipunyai anggota mamalia lainnya seperti kucing.  

Relasi spesialisasi dan generalisasi terjadi pada contoh diatas, anjing dan kucing secara general 

merupakan anggota mamalia tetapi juga terspesialisasi secara spesifik sebagai anjing dan kucing 

yang mempunyai ciri khas yang berbeda. Relasi tersebut dapat digambarkan secara hirarki.  

7. Polymorphism  

Ada dua aspek yang paling penting pada inheritance yang pertama adalah code reuse, 

sebagai contoh ketika C# membuat class ListBox maka C# dapat menggunakan logic yang sudah 

dibuat pada class Window  

Aspek kedua yang tidak kalah penting dari inheritance adalah polymorhism, poly berarti banyak 

dan morph berarti bentuk, jadi polymorphism dapat berarti dapat menggunakan banyak bentuk 

tanpa harus mengacu details yang sama.  

Dari istilahnya Polymorphism kesannya sulit dan kompleks, tetapi sebenarnya simple, ilustrasinya 

begini ketika sebuah perusahaan telpon / provide telpon mengirimkan signal ke C# (dering telpon), 

mereka tidak tahu telpon apa yang C# gunakan, bisa model lama dengan dering kuno, bisa HP 

dengan dering music mp3, TV Phone, PDA Phone dll. yang provider tahu bahwa masing-masing 

telepon mempunyai ‘base type’ telepon dan mempunyai method untuk berdering. Ketika provider 

mengirimkan signal mereka hanya berharap bahwa telepon akan berdering tidak peduli jenis 

telponnya, nah provider telepon memperlakukan telepon C# secara polymorphism.  



Membuat Type Polymorphism  

Dari gambar diatas dapat C# lihat, ListBox is-a Control (karena ListBox turunan dari 

Control), Button is-a Control, kita berharap bahwa dapat memperlakukan keduanya sebagai 

Control. Misal C# mempunyai banyak control di collection untuk digambar ke windows, dan 

mengharapkan ketika memanggil method draw() pada control maka control2 tersebut akan 

tergambar sesuai dengan tipe objectnya (mis: ListBox, RadioButton, Command, dll).  

C# dapat mengimplementasikan polymorphism dengan dua cara yaitu:  

 Membuat virtual method pada base class (class induk)  

 Membuat class turunan yang mempunyai method dengan keyword override yang 

mengganti isi dari method dengan keyword virtual yang ada pada base class-nya. 

Penggunaan prinsip polymorphism dapat dilihat pada contoh program dibawah ini  

   1: public class Control { 

   2:         //variabel dideklarasikan private sehingga tidak bisa diakses oleh kelas    

   3:         //turunannya 

   4:         private int top; 

   5:         private int left; 

   6:   

   7:         protected int Top { 

   8:             get { 

   9:                 return this.top; 

  10:             } 

  11:             set { 

  12:                 this.top = value; 

  13:             } 

  14:         } 

  15:   

  16:         protected int Left { 

  17:             get { 

  18:                 return this.left; 

  19:             } 

  20:             set { 

  21:                 this.left = value;  

  22:             } 

  23:         } 

  24:   

  25:         //objek konstruktor 



  26:         public Control(int top, int left) { 

  27:             Top = top; 

  28:             Left = left; 

  29:         } 

  30:   

  31:         public virtual void DrawWindow() { 

  32:             Console.WriteLine("Draw window pada ({0},{1})", 

  33:                 top, left); 

  34:         } 

  35:   

  36:     } 

  37:   

  38:     public class ListBox : Control { 

  39:         //member variable baru pada class anak 

  40:         private string listBoxContent; 

  41:         public ListBox(int top, int left, string contents) 

  42:             : base(top, left) { 

  43:             this.listBoxContent = contents; 

  44:         } 

  45:   

  46:         //versi baru karena override dari base classnya 

  47:         public override void DrawWindow() { 

  48:             base.DrawWindow(); 

  49:             Console.WriteLine("Menuliskan string pada listbox: {0}",  

  50:               listBoxContent); 

  51:         } 

  52:   

  53:     } 

  54:   

  55:     public class Button : Control { 

  56:         public Button(int top, int left) : base(top, left) {} 

  57:   

  58:         public override void DrawWindow() { 

  59:             //base.DrawWindow(); 

  60:             Console.WriteLine("Menggambar button pada ({0},{1})", Top, Left); 

  61:         } 

  62:     } 

  63:     class LatPolymophism { 

  64:         static void Main(string[] args) { 

  65:             Control win = new Control(10, 15); 

  66:             ListBox lstBox = new ListBox(5, 10, "Text pada ListBox"); 

  67:             Button b = new Button(5, 6); 

  68:             win.DrawWindow(); 

  69:             lstBox.DrawWindow(); 

  70:             b.DrawWindow(); 

  71:   



  72:             Control[] winArray = new Control[3]; 

  73:             winArray[0] = new Control(10, 15); 

  74:             winArray[1] = new ListBox(5, 10, "Pada ListBox"); 

  75:             winArray[2] = new Button(5, 6); 

  76:   

  77:             for (int i = 0; i < 3; i++) { 

  78:                 winArray.DrawWindow(); 

  79:             } 

  80:         } 

  81:     } 
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8. Inheritance  

Pada C# hubungan spesialisasi diimplementasikan menggunakan prinsip inheritance. 

Penulisan inheritance di C# sebagai berikut  

public class ListBox : Window  

Kode diatas berarti class ListBox adalah turunan dari class Window  

Penggunaan inheritance dapat dilihat pada program dibawah ini  

   1: public class Window { 

   2:         //variabel dideklarasikan private sehingga tidak bisa diakses oleh kelas  

   3:         //turunannya 

   4:         private int top; 

   5:         private int left; 

   6:   

   7:         //objek konstruktor 

   8:         public Window(int top, int left) { 

   9:             this.top = top; 

  10:             this.left = left; 

  11:         } 

  12:   

  13:         public void DrawWindow() { 

  14:             Console.WriteLine("Draw window pada ({0},{1})", 

  15:                 top, left); 

  16:         } 

  17: } 

  18:   



  19:     public class ListBox : Window { 

  20:         //member variable baru pada class anak 

  21:         private string listBoxContent; 

  22:         public ListBox(int top, int left, string contents):base(top,left) { 

  23:             this.listBoxContent = contents; 

  24:         } 

  25:   

  26:         //versi baru karena override dari base classnya 

  27:         public new void DrawWindow() { 

  28:             base.DrawWindow(); 

  29:             Console.WriteLine("Menuliskan string pada listbox: {0}",  

  30:             listBoxContent); 

  31:         } 

  32:     } 

  33:   

  34:     class LatInheritance { 

  35:         public static void Main(string[] args) { 

  36:             Window objWindow = new Window(10, 15); 

  37:             objWindow.DrawWindow(); 

  38:   

  39:             ListBox objList = new ListBox(15, 20, "Hello ListBox"); 

  40:             objList.DrawWindow(); 

  41:         } 

  42:     } 
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9. Abstract Class  

Setiap tipe Window pasti mempunyai bentuk tampilan yang berbeda misal combobox, 

listbox, button, dll. Berarti setiap class turunan dari Window harus mempunyai method 

DrawWindow() nya sendiri yang berbeda satu sama lain. Untuk memastikan bahwa setiap class 

turunan Control harus mempunyai method DrawWindow() maka C# harus mendefinisikan class 

tersebut sebagai abstract class dan memiliki method abstract yang belum diimplementasikan.  

Abstract method tidak mempunyai implementation, abstract method hanya semacam 

kontrak yang harus dipenuhi. Semua class yang diturunkan dari class yang mempunyai abstract 

method harus mengimplementasikan method tersebut.  



Class yang didefinisikan sebagai abstract class tidak dapat dibuat instan class / objek, class yang 

didefinisikan abstract hanya dapat digunakan dengan cara diturunkan.  

   1: public abstract class Control { 

   2:         private int top; 

   3:         private int left; 

   4:   

   5:         protected int Top { 

   6:             get { return this.top;} 

   7:             set { this.top = value;} 

   8:         } 

   9:         protected int Left { 

  10:             get {return this.left;} 

  11:             set {this.left = value;} 

  12:         } 

  13:         public Control(int top, int left) { 

  14:             Top = top; 

  15:             Left = left; 

  16:         } 

  17:         //abstract method harus diimplementasikan 

  18:         public abstract void DrawWindow(); 

  19:     } 

  20:   

  21:     public class ListBox : Control { 

  22:         private string listBoxContent; 

  23:         public ListBox(int top, int left, string contents) 

  24:             : base(top, left) { 

  25:             this.listBoxContent = contents; 

  26:         } 

  27:   

  28:         public override void DrawWindow() { 

  29:             Console.WriteLine("Position :({0},{1})", Top, Left); 

  30:             Console.WriteLine("Menuliskan string pada listbox: {0}",  

  31:               listBoxContent); 

  32:         } 

  33:   

  34:     } 

  35:   

  36:     public class Button : Control { 

  37:         public Button(int top, int left) : base(top, left) { } 

  38:         public override void DrawWindow() { 

  39:             Console.WriteLine("Menggambar button pada ({0},{1})", Top, Left); 

  40:         } 

  41:     } 

  42:     class LatAbstract { 

  43:         static void Main(string[] args) { 



  44:             Control[] winArray = new Control[3]; 

  45:             winArray[0] = new ListBox(5, 10, "Pada ListBox"); 

  46:             winArray[1] = new Button(5, 6); 

  47:             for (int i = 0; i < 2; i++) { 

  48:                 winArray.DrawWindow(); 

  49:             }  

  50:         } 

  51:     } 
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Tapi untuk kasus diatas abstract masih mempunyai keterbatasan, jika C# ingin membuat class 

DropDownList yang hendak diturunkan dari class ListBox, maka C# tidak dapat memaksakan 

method DrawWindow() harus ada di class tersebut. 

10. Interfaces  

Jika ingin mendefinisikan tipe baru tetapi tidak ingin mengimplementasikan isinya secara 

langsung maka C# dapat menggunakan interfaces.  

Pada dasarnya interface adalah sebuah kontrak, ketika C# mendesign interface seolah-olah C# 

mengatakan “jika C# ingin menggunakan class ini maka C# harus mengimplementasikan method, 

property yang sudah disediakan”. Class yang menggunakan interface tersebut setuju dengan 

kontrak dan mengimplementasikan requirement yang ditentukan.  

Dibandingkan dengan abstract class, abstract class hanya bisa digunakan di class paling atas ‘top-

hierarchy’ sedangkan interface dapat digunakan di setiap class yang diinginkan (setiap class dapat 

mengimplementasikan lebih dari satu interface).  



a. Perbedaan Interface dan Abstract Class  

Programmer sering merasa bingung dalam mebedakan Interface dan Abstract Class. 

Beberapa perbedaannya adalah:  

 Cara penggunaan Abstract Class adalah diturunkan, sedangkan cara penggunaan Interface 

adalah diimplementasikan.  

 Pada C# lambang untuk menurunkan class dan menggunakan interfaces sama-sama 

menggunakan tC# “:” (titik dua). Tetapi untuk membedakan biasanya nama interface 

diawali dengan huruf I di depan misal: IEnumerable, IDisposable, dll.  

 Sebuah class hanya dapat diturunkan dari satu abstract class tapi dapat menggunakan 

lebih dari satu interfaces.  

 Method dan member variable pada abstract class boleh sudah ada isinya, sedangkan pada 

interfaces semua belum ada implementasinya.  

 Pada Abstract Class semua method / member variable yang abstract harus 

diimplementasikan di class turunannya.  

 Pada Interface semua member variable dan method harus diimplementasikan di class 

yang menggunakan interface tersebut.  

 Access Modifier pada method dan member variable di Interface secara implisit adalah 

public. 

   1: interface IStorable { 

   2:         void Read(); 

   3:         void Write(); 

   4:         int Status { get; set; } 

   5:     } 

   6:   

   7:     public class Document : IStorable { 

   8:         private int status = 0; 

   9:   

  10:         public Document(string s) { 

  11:             Console.WriteLine("Create : {0}", s); 

  12:         } 

  13:   

  14:         public void Read() { 

  15:             Console.WriteLine("Mengimplementasikan method Read dari IStorable"); 

  16:         } 

  17:   



  18:         public void Write() { 

  19:             Console.WriteLine("Mengimplementasikan method Write dari IStorable"); 

  20:         } 

  21:   

  22:         public int Status { 

  23:             get { return this.status; } 

  24:             set { this.status = value; } 

  25:         } 

  26:     } 

  27:   

  28:     class LatSimpleInterface { 

  29:         static void Main(string[] args) { 

  30:             Document doc = new Document("New Document"); 

  31:             doc.Read(); 

  32:             doc.Write(); 

  33:             doc.Status = 1; 

  34:             Console.WriteLine("Document status : {0}", doc.Status); 

  35:         } 

  36:     } 
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Mengimplementasikan lebih dari satu Interface  

Pada C# sebuah class hanya dapat diturunkan dari sebuah class saja, tidak seperti bahasa 

C++ yang mendukung multipe inheritance. Tetapi untuk interface C# dapat menggunakan lebih 

dari satu interface dalam sebuah class.  

Misal saja untuk class dokumen diatas dapat disimpan dan dapat juga dikompres datanya, maka 

C# dapat menambahkan interface Icompressible kedalam class tersebut.  

Interface juga dapat dikombinasikan, C# bisa menambahkan inteface kedalam interface lain, misal:  

   1: interface ICompessible { 

   2:         void Compress(); 

   3:         void Decompress(); 

   4:     } 

   5:     interface ILoggedCompresible : ICompessible { 

   6:         void LogSavedBytes(); 

   7:     } 



Ketika C# menggunakan interface IloggedCompresible maka C# harus mengimplementasikan 

method Compress(), Decompress(), dan LogSavedBytes(). 

   1: interface IStorable { 

   2:         void Read(); 

   3:         void Write(object obj); 

   4:         int Status { get; set; } 

   5:     } 

   6:   

   7:     interface ICompressible { 

   8:         void Compress(); 

   9:         void Decompress(); 

  10:     } 

  11:   

  12:     interface ILoggedCompressible : ICompressible { 

  13:         void LogSavedBytes(); 

  14:     } 

  15:   

  16:     interface IStorableCompressible : IStorable, ILoggedCompressible{ 

  17:         void LogOriginalSize(); 

  18:     } 
  19:   

  20:     interface IEncryptable { 

  21:         void Encrypt(); 

  22:         void Decrypt(); 

  23:     } 

  24:   

  25:     public class Document : IStorableCompressible, IEncryptable { 

  26:         private int status = 0; 

  27:   

  28:         public Document(string s) { 

  29:             Console.WriteLine("Creating Document: {0}", s); 

  30:         } 

  31:   

  32:         public void LogOriginalSize() { 

  33:             Console.WriteLine("Mengimplementasikan method LogOriginalSize"); 

  34:         } 

  35:   

  36:         public void Read() { 

  37:             Console.WriteLine("Mengimplementasikan method Read"); 

  38:         } 

  39:   

  40:         public void Write(object obj) { 

  41:             Console.WriteLine("Mengimplementasikan method Write"); 

  42:         } 



  43:   

  44:         public int Status { 

  45:             get { return status; } 

  46:             set { this.status = value; } 

  47:         } 

  48:   

  49:         public void LogSavedBytes() { 

  50:             Console.WriteLine("Mengimplementasikan method LogSavedBytes"); 

  51:         } 

  52:   

  53:         public void Compress() { 

  54:             Console.WriteLine("Mengimplementasikan method Compress"); 

  55:         } 

  56:   

  57:         public void Decompress() { 

  58:             Console.WriteLine("Mengimplementasikan method Decompress"); 

  59:         } 

  60:   

  61:         public void Encrypt() { 

  62:             Console.WriteLine("Mengimplementasilan method Encrypt"); 

  63:         } 

  64:   

  65:         public void Decrypt() { 

  66:             Console.WriteLine("Mengimplementasikan method Decrypt"); 

  67:         } 

  68:     } 

  69:      

  70:     class LatMultipleInterface { 

  71:         static void Main(string[] args) { 

  72:             Document doc = new Document("New Document"); 

  73:             doc.Read(); 

  74:             doc.Compress(); 

  75:             doc.LogSavedBytes(); 

  76:             doc.LogOriginalSize(); 

  77:             doc.Encrypt(); 

  78:             doc.Decrypt(); 

  79:             doc.Decompress(); 

  80:             doc.Status = 1; 

  81:             Console.WriteLine("Status {0}", doc.Status); 

  82:         } 

  83:     } 
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2.7 Bluetooth 

2.7.1 Teknologi Bluetooth 
 

 Bluetooth adalah  teknologi jarak pendek yang memberikan kemudahan koneksi bagi 

peralatan –peralatan nirkabel. Jika kita senang berganti-ganti  ringtone , logo atau game mungkin 

Bluetooth adalah salah satu media yang dapat kita gunakan untuk saling mempertukarkan content 

aplikasi dengan rekan yang juga memiliki fasilitas Bluetooth didalam ponsel selain infra merah , 

WiFi , atau menggunakan kabel. 

 Berbeda dengan komunikasi dengan inframerah, Bluetooth didesain untuk tidak tergantung 

terhadap line-of-sight yaitu apakah modul-modul Bluetooth yang sedang saling berkomunikasi 

berada dalam kondisi segaris maupun apakah modul-modul tersebut terhalang atau tidak. 

 Nama bluetooth sendiri diambil dari Raja Viking  Denmark yang hidup ditahun 900M , 

yang bernama Harald Blatand (Blatand dalam bahasa Denmark berarti gigi biru atau Bluetooth ) 

Dia adalah raja denmark yang mempersatukan Denmark dengan sebagian dari Norwegia menjadi 

satu kerajaan. Untuk itulah nama Bluetooth dipakai sebagai nama tekhnologi wireless yang 

mempersatukan peralatan-peralatan elektronik yang akan berkomunikasi dalam satu jaringan ini. 

Tekhnologi blutooth ini mampu mengirimkan baik data maupun suara . 

 Dalam sebuah ponsel atau PDA fungsi Bluetooth biasanya digunakan untuk berkirim 

nomor telpon , gambar , daftar kegiatan , atau kalender) agar dapat saling bertukar data dengan 

perangkat Bluetooth lainnya kedua perangkat tersebut  harus melakukan pairing terlebih dahulu. 

Pairing adalah  sebuah proses dimana ada salah satu perangkat yang bertindak sebagai “pencari” 

(discover) dan perangkat lainnya yang menjadi “yang dicari” (discoverable). Setelah melakukan 

pairing tersebut barulah kedua perangkat tadi dapat saling bertukar data. 

Bluetooth terdiri dari microchip radio penerima/pemancar yang sangat kecil/pipih dan beroperasi 

pada pita frekuensi standar global 2,4 GHz. Teknologi ini menyesuaikan daya pancar radio sesuai 

dengan kebutuhan. Ketika radio pemancar mentransmisikan informasi pada jarak tertentu, radio 

penerima akan melakukan modifikasi sinyal-sinyal sesuai dengan jarak yang selaras sehingga 

terjadi fine tuning. Data yang ditransmisikan oleh chipset pemancar akan diacak, diproteksi 

melalui inskripsi serta otentifikasi dan diterima oleh chipset yang berada di peralatan yang dituju. 

 



 
Gambar 2.22 Alokasi Frekuensi Radio 

 

Teknologi Bluetooth dirancang dan dioptimalkan untuk perangkat yang bersifta mobile (Mobile 

device). Komputer yang bersifat mobile seperti laptop, tablet PC, atau notebook, cellular, handset, 

network access point, printer, PDA, desktop, keyboard, joystick dan device yang jangkauannya 

seperti bluetooth yang bekerja pada jaringan bebas 2.4GHz Industrial- Scientific-Medical (ISM) 

jalur yang terintegrasi didalam sebuah chip. 

Untuk peralatan mobile komsumsi tenaga listrik harus diperhatikan, Bluetooth memerlukan daya 

yang rendah yaitu kurang dari 0.1 W. Dan sejak bluetooth di desain untuk kedua keperluan yaitu 

komputasi dan aplikasi komunikasi. Bluetooth juga didesain untuk mensupport komunikasi secara 

bersama suara dan data dengan kemampuan transfer data sampai 721 Kbps. Bluetooth juga 

mensupport layanan synchronous dan ansynchronous dan mudah di integrasikan dengan jaringan 

TCP/IP. Setiap teknologi yang menggunakan spektrum ini mempunyai batasan sesuai dengan 

aplikasinya. Komunikasi Bluetooth didesain untuk memberikan keuntungan yang optimal dari 

tersedianya spektrum ini dan mengurangi interferensi RF. Semuanya itu akan terjadi karena 

bluetooth beroperasi menggunakan level energi yang rendah. 

 

2.7.2 Arsitektur Bluetooth 

Teknologi bluetooth dibagi menjadi dua spesifikasi yaitu spesifikasi core dan profile. 

Spesifikasi core menjelaskan bagaimana teknologi ini bekerja, sementara itu spesifikasi profile 

bagaimana membangun interoperation antar perangkat bluetooth dengan menggunakan teknologi 

core. Berikut gambaran protocol Bluetooth 



 

Gambar 2.3 Protokol Bluetooth 

 

Baseband: Lapis yang memungkinkan hubungan RF terjadi antara beberapa unit Bluetooth 

membentuk piconet. Sistem RF dari Bluetooth ini menggunakan frekuensi-hopping-spread 

spectrum yang mengirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan frekuensi yang telah 

ditentukan, lapis ini melakukan prosedur pemeriksaan dan paging untuk sinkronisasii transmisi 

frekuensi hopping dan clock dari perangkat Bluetooth yang berbeda. Link Manager Protocol 

(LMP): The link manager protocol adalah perespon, menset dan menghubungkan kanal antara 

perangkat keras. Protokol ini terdapat meningkatkan performa keamanan seperti membentuk 

autentifikasi, pertukaran, dan verifikasi dan kunci enkripsi dan 

negosiasi ukuran paket baseband. 

Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP): Paket L2CAP membawa muatan yang 

penting yang dibawa ke layer protokol yang lebih tinggi. 

Service Discovery Protocol (SDP): Protokol ini digunakan untuk memberikan informasi device, 

pelayanan diperbolehkan untuk mengakses device yang berfungsi. 

Cable Replacement Protocol (RFCOMM): RFCOMM adalah emulasi jalur serial. 

Telephony Control Protocol: The Telephony Control - Binary (TCS Binary) and Telephony 

Control - AT Commands digunakan untuk menyusun percakapan dan data antara device dan 

mengkontrol mobile phone dan modem. 



Adopted Protocols: Bluetooth juga mensupport protokol PPP, TCP/UDP/IP, OBEX dan WAP 

untuk memaksimalkan interoperabilitasnya. 

 

2.7.3 Frekuensi Radio (RF) 

 

Adalah lapis terendah dari spesifikasi Bluetooth. Unit RF merupakan sebuah transceiver 

yang memfasilitasi hubungan wireless antar perangkat bluetooth yang beroperasi pada 

International Scientific and Medical (ISM) band dengan frekuensi 2,4GHz. ISM band bekerja 

dengan frequency-hopping, dan pembagiannya dibuat dalam 79 hop dengan spasi 1 MHz. 

Teknologi frequency-hopping dimungkinkan berbagai jenis perangkat transmit pada frekuensi 

yang sama tanpa menimbulkan irterferensi. Daya yang dianjurkan untuk radio bluetooth ini 

diklasifikasikan menjadi tiga kelas seperti diperlihatkan dalam tabel-1. 

 

Tabel 2.1 klasifikasi daya pancar radio bluetooth 

kelas 
daya daya output maksimum [mW] Jangkauan/Range [Meter] 

1 <100 (20dBm) 100 

2 1 - 2,5 (4dBm) 10 

3 1 mw (0dBm) 0,1 - 1 

 

Dalam jaringan bluetooth pelaksanaan komunikasi pada waktu tertentu diasumsikan hanya 

beberapa stasion yang berpartisipasi berkomunikasi yaitu sebuah master dan satu atau lebih slave, 

kelompok ini disebut piconet. Master mengeset urutan hopping, dan slave mensinkronkannya 

dengan master. Slave hanya berkomunikasi dengan master. Master dalam piconet hanya mampu 

berkomunikasi dengan tujuh buah slave aktif dan maksimum sampai 255 slave tidak aktif. Bila 

lebih dari tujuh stasion yang ingin berkomunikasi maka dapat membuat jaringan piconet baru, 

gabungn beberapa piconet disebut scatternet. 

 

 

2.7.4. Lompatan Frekuensi (Frequency Hoping) 

Spread spektrum dengan frekuensi Hopping adalah proses spread atau penyebaran 

spektrum yang dilakukan pemancar dengan frekuensi pembawa informasi yang merupakan deretan 

pulsa termodulasi acak semu (pseudorandom) yang dilompat-lompatkan dari satu nilai frekuensi 

ke nilai frekuensi yang lain dalam lebar spektrum frekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya dan 



berulang kali dengan pola kode yang dapat dimodifikasi secara saling bebas, sehingga dapat 

menempatkan sejumlah pemakai dalam lebar spectrum frekuensi tersebut dengan berbeda pola 

acak kode generatornya. 

Penyebaran spektrum digunakan, karena: 

1. Kemampuannya membatasi interferensi internal akibat padatnya lalu lintas komunikasi 

yang menggunakan frekuensi radio 

2. Kemampuan menolak terhadap penyadapan informasi oleh penerima yang tidak dikenal 

3. Dapat dioperasikan dengan kerapatan spektral berenergi rendah. 

4. Dalam sinyal lompatan frekuensi, frekuensi bersifat konstan dalam tiap selang waktu 

alokasi, tetapi berubah nilainya dari waktu ke waktu seperti terlihat pada gambar dibawah 

ini. 

 

Gambar 2.4 Sinyal Frekuensi Hoping Master dan Slave 



2.7.4 Pita Frekuensi dan Kanal Frekuensi Radio 

 

Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz ISM, walaupun secara global alokasi 

frekuensi bluetooth telah tersedia, namun untuk berbagai negara pengalokasian frekuensi secara 

tepat dan lebar pita frekuensi yang digunakan berbeda. Batas frekuensi serta kanal RF yang 

digunakan oleh beberapa negara dapat dilihat pada. 

Tabel 2. 3 Pita Rang Kanal RF 

Negara Range Frekuensi Kanal RF   

Eropa *) dan 
USA 2400 – 2483,5 MHz f = 2402 + k MHz 

k= 
0,….,78 

Jepang 2471 – 2497 MHz f = 2473 + k MHz 
k= 
0,….,22 

Spanyol 2445 – 2475 MHz f = 2449 + k MHz 
k= 
0,….,22 

Perancis 2446,5 – 2483,5 MHz f = 2454 + k MHz 
k= 
0,….,22 

*) Kecuali Spanyol dan Perancis 

 

2.7.5 Bluetooth Baseband 

Lapis yang memungkinkan hubungan RF terjadi antara beberapa unit Bluetooth membentuk 

piconet. Sistem RF dari Bluetooth ini menggunakan frekuensi-hopping-spread spectrum yang 

mengirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan frekuensi yang telah ditentukan, lapis ini 

melakukan prosedur pemeriksaan dan paging untuk sinkronisasi transmisi frekuensi hopping dan 

clock dari perangkat Bluetooth yang berbeda.  

Unit baseband atau disebut link control unit, adalah perangkat keras yang memfasilitasi hubungan 

RF diantara perangkat Bluetooth. Apabila sudah tersambung, terdapat dua jenis hubungan yang 

dapat dikerjakan oleh unit ini yaitu synchronous conection-oriented (SC0) dan asynchronous 

connectionless (ACL). Sambungan SCO dapat melakukan circuit-switched, sambungan point-to-

point (biasanya untuk data), suara dan streaming. Kecepatan data pada kedua sisi (pengirim, 

penerima) adalah 433,9 Kbps. ACL melayani sambungan packet-switched dan point to multipoint 

biasanya hanya untuk data. 

Kecepatan sisi penerima mencapai 723,2 Kbps dan sisi pengirim hanya 57,6 Kbps. Modul 

Baseband ini terdiri dari flash memory dan sebuah central processing unit yang bertugas mengatur 



timming, frequency hopping, enkripsi data dan error correction bekerja sama dengan link manager 

protocol (LMP). LMP merupakan protokol Bluetooth yang bertugas mengontrol dan men-setup 

hubungan data dan audio diantara perangkat Bluetooth. Seperti terlihat pada Gambar 3, radio 

frequency (RF), baseband dan link manager protocol disebut 

sebagai Host Control Interface (HCI) yang berfungsi melaksanakan dan menjaga semua hubungan 

komunikasi dalam Bluetooth. 

   

Gambar 2.5 Interkoneksi antar master dan slave pada piconet dan scatternet 

 

Bluetooth adalah standard dari teknologi chip yang kecil dan murah, yang dapat 

dipasangkan ke komputer, printer, telepon seluler dan lain-lain. Bluetooth adalah chip yang 

dirancang untuk menggantikan fungsi kabel yang dapat membawa informasi yang dapat dibawa 

oleh kabel. Menggunakan link radio 2,4 GHz dengan 79 kanal RF, spasi kanal 1 MHz, Bluetooth 

dirancang untuk mengirim dan menerima informasi yang biasanya dibawa oleh kabel-kabel yang 

ada di sekeliling kita seperti komputer, printer, kamera TV dan lainnya. 

 

2.7.6. Jarak maksimal fasilitas Bluetooth 

Umumnya peralatan-peralatan Bluetooth dapat Saling berkomunikasi dalam jarak yang sedang 

antara 1 hingga 100 m. Jarak maksimal ini dapat dihasilkan tergantung dari daya output yang 

digunakan dalam modul Bluetooth . Modul Bluetooth disini biasanya berupa satu IC chip 

komunikasi khusus yang telah mengimplementasikan protocol Bluetooth. Setidaknya terdapat tiga 

kelas Bluetooth berdasarkan daya output dari jarak jangkauannya yaitu :  

a. Daya kelas 1 yang beroperasi pada daya antara 100mW (20dBm) hingga 1mW (0dBm) 

dan didesain untuk peralatan Bluetooth dengan jangkauan  hingga 100 meter 

b. Daya kelas 2  beroperasi antara 2,5W (4dBm) dan 0,25mW (-6dBm) dan didesain untuk 

jarak jangkauan hingga sekitar 10m. 



c. Daya kelas 3 memiliki daya maksimal hingga 1mW (0dBm) dan bekerja untuk 

peralatan dengan jarak sekitar 1 meter saja. 

 

Secara fungsional Bloetooth terbagi dalam beberapa lapisan meliputi : 

a. Pustaka Application program Interface (API) 

 Merupakan modul-modul software yang menghubungkan program aplikasi 

yang ada di host dengan sistem komunikasi Bluetooth yang ada.  Contohnya adalah 

PPP (pada TCP/IP) dan OBEX ( pada Inframerah). 

 

b. Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) 

 L2CAP ini merupakan otak dari sistem Bluetooth . Fungsinya adalah  untuk 

mengatur aspek tingkat tonggi dari masing-masing koneksi misalnya  siapa sedang 

terhubung dengan siapa, apakah koneksi tersebut  menggunakan enkripsi atau tidak, tingkat 

performansi apa yang  dibutuhkan dan sebagainya. Selain itu L2CAP juga bertanggung jawab 

 terhadap proses konversi format data yang timbul antara berbagai API  diatasnya 

dengan protocol Bluetooth yang lebih rendah . L2CAP ini  diimplementasikan dalam bentuk 

software dan dapat dieksekusi baik dari  sistem host maupun oleh prosesor local dalam 

sisitem Bluetooth. 

 

c. Link Manager 

 Link manager bertanggung jawab untuk mengatur detil koneksi fisik dari  peralatan 

Bluetooth. Modul inilah yang bertanggung jawab dalam  menciptakan sambungan , memonitor 

status koneksinya saat ini, maupun  menghentikan aktivitas koneksinya ketika diperintahkan 

atau jika terjadi  kesalahan . Link manager ini diimplementasikan dalam bentuk software 

 maupun hardware. 

 

d. Baseband 

 Baseband merupakan mesin digital dari sebuah sistem bluetooth yang  bertanggung 

jawab  dalam proses pembentukan dan pen-decode-an paket  data , mengcodekan dan 

mengatur koreksi kesalahan , enkripsi and  pengaturan koreksi kesalahan ,enkripsi dan deskripsi 

data untuk  komunikasi yang aman , penghitungan pola frekuensi tarnsmisi radio yang 



 digunakan , menjaga sinkronisasi radio serta proses-proses detail lain yang  berada 

ditingkat rendah yang berkaitan dengan komunikasi dengan modul  Bluetooth lain.     

 

e. Radio 

Sistem Radio Bluetooth akan mengkonversi  data digital baseband  ke dan dari sebuah 

sinyal analog dengan frekuensi  2,4 GHz seperti telah disebutkan sebelumnya 

menggunakan teknik modulasi Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK). 

 Dengan karakteristik untuk komunikasi jarak pendek yang stabil dan  kecepatan 

tinggi tersebut , tentunya tak heran jika dimasa mendatang  Bluetooth menjadi fitur wajib 

peralatan-peralatan elektronik yang beredar , Kendala terbesar masih berkisar pada masih cukup 

tingginya harga chip   atau modul Bluetooth. 

 

2.7.7   Bluetooth Protocol Stack 

 
Tiap sistem Bluetooth terdiri dari sebuah aplikasi berbasis host dan sebuah Bluetooth 

module. Host dapat berupa apapun, dari sebuah standalone computer sampai dengan sebuah 

embedded control-ler seperti dalam sebuah cell phone. 
 

 
 

Gambar 2.6. Bluetooth Protocol Stack 

 

Gambar diatas menunjukkan bagaimana tugas-tugas dibagi dari mulai host sampai ke RF 

dan sebaliknya. Tiap layer melaku- kan fungsi yang spesifik, sama seperti pada sebuah Ethernet 

stack. Arsitektur ini akan membuat desain sistem menjadi lebih mudah dan membuat banyak 

implementasi muncul. 

 

2.7.7.1 L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) 



 Mengatur proses creation dan termination dari virtual connections yang disebut Channels 

dengan devices lain Negosiasi dan/atau dictates parameters. 

 Termasuk Security dan Quality of Service (QoS) dll. 

 Mengatur aliran data antara host dan Link Manager. 

 

2.7.7.2 Link Manager 

 Secara fisik mengatur creation, configuration, dan termination dari device ke device links. 

 Juga mengatur data flow antar L2CAP and Baseband dengan membangun channel. 

 

2.7.7.3 BNEP (Bluetooth Jaringan Enkapsulasi Protocol) 

 

BNEP digunakan untuk mentransfer protokol lain tumpukan-tumpukan 

data melalui saluran L2CAP. Ini tujuan utama adalah transmisi paket IP dalam Jaringan Personal 

Area Profil. BNEP melakukan fungsi serupa dengan SNAP dalam Wireless LAN. 

 

2.7.7.4 Protokol teradopsi 

Protokol teradopsi didefinisikan oleh standar-lain membuat organisasi dan dimasukkan ke 

dalam tumpukan protokol Bluetooth, Bluetooth memungkinkan untuk membuat protokol hanya 

jika diperlukan. Protokol diadopsi meliputi: Point-to-Point Protocol (PPP) Internet protocol 

standar untuk pengiriman datagram IP melalui link point-to-point. TCP / IP / UDP, Yayasan 

Protokol untuk protokol TCP / IP, Protokol Pertukaran Objek (OBEX). Sesi-lapisan protokol untuk 

pertukaran objek, menyediakan model untuk objek dan operasi representasi. Lingkungan Aplikasi 

Wireless / Wireless Application Protocol (Wae / WAP). Wae menentukan kerangka aplikasi untuk 

perangkat nirkabel dan WAP adalah standar terbuka untuk menyediakan akses mobile pengguna 

untuk layanan informasi telepon dan. 

 

2.7.8 Struktur Frame Data Bluetooth 

 



 
Gambar 2.7 Struktur Frame Data Bluetooth 

 

Channel Access Code (CAC):mengidentifikasikan sebuah piconet, kode ini digunakan dengan 

semua traffic exchanged pada sebuah piconet. 

 

  



Device Access Code (DAC): Digunakan untuk signaling, seperti paging dan 

respon terhadap paging. 

 Inquiry Access Code (IAC): 

o General Inquiry Access Code (GIAC) umum untuk semua Bluetooth device 

o Dedicated Inquiry Access Code (DIAC) umum untuk semua kelas dari perangkat 

Bluetooth 

 

2.7.9 Spesifikasi Versi Bluetooth 

Spesifikasi Bluetooth ini dikembangkan pada tahun 1994 oleh Jaap Haartsen dan Sven 

Mattisson, yang bekerja untuk Ericsson di Lund, Swedia spesifikasi ini didasarkan pada frekuensi-

hopping teknologi spread spectrum. Spesifikasi yang diresmikan oleh Bluetooth Special Interest 

Group (SIG). SIG secara resmi diumumkan pada 20 Mei 1998. Hari ini memiliki keanggotaan 

lebih dari 13.000 perusahaan di seluruh dunia. Ini didirikan oleh Ericsson, IBM, Intel, Toshiba, 

dan Nokia, dan kemudian bergabung dengan perusahaan lain 

1. Bluetooth versi 1.0 dan 1.0b 

Versi 1.0 dan 1.0B memiliki banyak masalah, dan produsen mengalami kesulitan membuat produk 

mereka interoperable. Versi 1.0 dan 1.0B juga termasuk wajib Bluetooth alamat perangkat keras 

(BD_ADDR) transmisi dalam proses Connecting (rendering anonimitas mungkin pada tingkat 

protokol), yang merupakan kemunduran Utama untuk layanan tertentu yang direncanakan untuk 

digunakan dalam lingkungan Bluetooth. Bluetooth v1.1 : Diratifikasi sebagai IEEE Standar 

802.15.1-2002. Banyak ditemukan kesalahan dalam spesifikasi 1.0B adalah tetap. Ditambahkan 

dukungan untuk saluran non enkripsi. 

Indikator Kekuatan Sinyal Diterima (RSSI).  

 

 

  



2. Bluetooth v1.2  

Versi ini kompatibel dengan 1.1 dan perangkat tambahan utama adalah sebagai berikut: 

Sambungan cepat dan Discovery, Adaptif frekuency hopping spread spectrum (AFH), yang 

meningkatkan ketahanan terhadap interferensi frekuensi radio dengan menghindari penggunaan 

frekuensi padat di urutan melompat-lompat. Kecepatan transmisi yang lebih tinggi dalam praktek, 

sampai 721 kbit/s Extended Synchronous Connections (eSCO), yang meningkatkan kualitas suara 

audio link dengan memungkinkan transmisi ulang paket yang rusak, dan secara opsional dapat 

meningkatkan latency audio untuk memberikan dukungan yang lebih baik untuk transfer data 

konkuren. Host Controller Interface (HCI) dukungan untuk tiga-kawat UART. Diratifikasi sebagai 

IEEE Standar 802.15.1-2005 Diperkenalkan Kontrol Aliran dan Mode transmisi untuk L2CAP. 

 

3. Bluetooth Versi 2.0 +EDR 

Versi Bluetooth Core Specification dirilis pada tahun 2004 dan kompatibel dengan versi 

sebelumnya 1.2. Perbedaan utama adalahpengenalan dari Enhanced Data Rate (EDR) untuk 

transfer data yang lebih cepat. Tingkat nominal EDR adalah sekitar 3 megabits per detik, meskipun 

angka praktis transfer data 2,1 megabit per detik EDR menggunakan kombinasi GFSK dan 

modulasi Phase Shift Keying (PSK) dengan dua varian, π/4-DQPSK dan 8DPSK. EDR dapat 

menyediakan konsumsi daya yang rendah melalui siklus tugas berkurang. 

Spesifikasi ini diterbitkan sebagai “Bluetooth v2.0 + EDR” yang berarti bahwa EDR 

merupakan fitur opsional. Selain EDR, ada perbaikan kecil lainnya dengan spesifikasi 2.0, dan 

produk dapat mengklaim kepatuhan terhadap “Bluetooth v2.0″ tanpa mendukung data rate yang 

lebih tinggi.Setidaknya satu negara perangkat komersial “Bluetooth v2.0 tanpa EDR” pada lembar 

datanya. 

 

4. Bluetooth 2.1 + EDR 

Core Spesifikasi Bluetooth 2.1 + EDR Versi sepenuhnya kompatibel dengan 1,2, dan diadopsi oleh 

Bluetooth SIG pada tanggal 26 Juli 2007. Fitur utama dari 2.1 adalah pasangan aman sederhana 

(SSP): ini meningkatkan pengalaman memasangkan perangkat Bluetooth, sambil meningkatkan 

penggunaan dan kekuatan keamanan. Bluetooth 2,1 memungkinkan berbagai perbaikan lainnya, 

termasuk “respon penyelidikan Extended” (EIR/Extended Investigation Response), yang 

memberikan informasi lebih selama prosedur penyelidikan untuk memungkinkan lebih baik 



penyaringan perangkat sebelum koneksi; mengendus subrating, yang mengurangi konsumsi daya 

dalam mode daya rendah 

 

5. Bluetooth v3.0 + HS 

Versi 3.0 + HS dari Bluetooth Core Specification [22] diadopsi oleh Bluetooth SIG pada 

tanggal 21 April 2009. Mendukung kecepatantransfer data teoritis sampai 24 Mbit / s, meskipun 

tidak melalui Bluetooth link itu sendiri. Sebagai gantinya, link Bluetooth digunakan untuk 

negosiasi dan pembentukan, dan lalu lintas data tingkat tinggi dilakukan melalui link 802,11 

colocated.fitur utama baru adalah AMP (Alternate MAC / PHY), penambahan 802,11 sebagai 

transportasi kecepatan tinggi. Dua teknologi telah diantisipasi untuk AMP: 802,11 dan UWB, tapi 

UWB hilang dari spesifikasi. 

Memungkinkan penggunaan alternatif dan Phys MAC untuk mengangkut data Bluetooth 

profil.Radio Bluetooth masih digunakan untuk penemuan perangkat, koneksi pertama dan 

konfigurasi profil, namun ketika jumlah besar data perlu dikirim, kecepatan tinggi alternatif MAC 

PHY 802,11 (biasanya terkait dengan Wi-Fi) akan digunakan untuk mengangkut data. Ini berarti 

bahwa model koneksi terbukti rendah daya dari Bluetooth yang digunakan ketika sistem idle, dan 

radio daya rendah per bit yang digunakan ketika jumlah besar data perlu dikirim. 

Izin layanan data yang akan dikirim tanpa membangun saluran L2CAP eksplisit. Hal ini 

dimaksudkan untuk digunakan oleh aplikasi yang membutuhkan latensi rendah antara tindakan 

pengguna dan pemasangan kembali / transmisi data. Ini hanya cocok untuk sejumlah kecil data. 

Update fitur kontrol daya untuk menghapus kontrol daya loop terbuka, dan juga untuk 

memperjelas ambiguitas dalam kontrol daya diperkenalkan oleh skema modulasi baru 

ditambahkan untuk EDR. Peningkatan power control menghilangkan ambiguitas dengan 

menentukan perilaku yang diharapkan. Fitur ini juga menambahkan kontrol daya loop tertutup, 

berarti RSSI penyaringan dapat mulai sebagai respon diterima. Sebagai tambahan, 

sebuah “langsung ke daya maksimum” permintaan telah diperkenalkan, ini diharapkan untuk 

menangani masalah link rugi Headset biasanya diamati ketika pengguna menempatkan ponsel 

mereka ke dalam saku di sisi berlawanan ke headset. 

 

6. Bluetooth v4.0 



Pada tanggal 12 Juni 2007 Nokia dan Bluetooth SIG telah mengumumkan bahwa Wibree akan 

menjadi bagian dari spesifikasi Bluetooth, sebagai teknologi Bluetooth daya ultra rendah. Pada 

tanggal 17 Desember 2009, Bluetooth SIG mengadopsi teknologi Bluetooth energy rendah sebagai 

ciri khas fitur versi 4.0. Nama-nama sementara Wibree dan Bluetooth ULP (Ultra Low Power) 

yang ditinggalkan. Pada tanggal 21 April 2010, Bluetooth SIG menyelesaikan Bluetooth Core 

Specification versi 4.0, yang meliputi Classic Bluetooth, Bluetooth berkecepatan tinggi dan rendah 

energi protokol Bluetooth. Bluetooth kecepatan tinggi didasarkan pada Wi-Fi, Bluetooth dan 

Classic terdiri dari protocol Bluetooth warisan. 

 

2.7.10 Komunikasi Data Bluetooth 

 

Komunikasi data berkaitan dengan komunikasi mesin ke mesin seperti terminal ke 

komputer dan komputer ke komputer. Karena mesin seperti ini sinyalnya berbentuk digital maka 

komunikasi termudahnya dengan sinyal digital. Hampir semua macam informasi dewasa ini telah 

disalurkan dalam bentuk digital. Komunikasi data merupakan gabungan dari 2 macam teknik yaitu 

teknik 

telekomunikasi dan teknik pengolahan data. Secara umum komunikasi data dapat dikatakan 

sebagai proses pengiriman informasi (data) yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah 

disepakati melalui media listrik atau elektro optik dari titik ke titik yang lain. Apabila titik-titk 

yang terbentuk banyak maka terbentuk suatu jaringan komunikasi data. 

Adapun tujuan dari komunikasi data ini adalah: 

a. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang besar, efisien, tanpa kesalahan dan 

ekonomis dari satu tempat ke tempat yang lain. 

b. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatannya dari jauh. 

c. Memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar. 

d. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai 

macam sistem komputer. 

e. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. 

f. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. 

g. Mempercepat penyebarluasan informasi. 

 



Sistem bluetooth terdiri dari sebuah radio transceiver, baseband link controller dan sebuah link 

manager. Baseband link controller menghubungkan perangkat keras radio ke base band processing 

dan layer protokol fisik. Link manager melakukan aktivitas-aktivitas protokol tingkat tinggi seperti 

melakukan link setup, autentikasi dan konfigurasi. Secara umum blok fungsional pada sistem 

bluetooth dapat dilihat pada gambar dibawah: 

gambar 2.8 

Deskripsi umum system Bluetooth 

 

 

2.7.11. Metode Deteksi Kesalahan  

 

Ketika data dikirimkan antara dua terminal, data dapat terganggu akibat interferensi 

elektromagnetik pada media transmisinya. Ini mengakibatkan bit data yang diterima dapat 

mengalami kesalahan kirim dari bit ‘1’ menjadi bit ‘0’ atau sebaliknya. Oleh karena itu terminal 

penerima harus mempunyai kemampuan yang dapat mengenali kesalahan pengiriman ini. 

Selanjutnya jika kesalahan terdeteksi, sebuah mekanisme dibutuhkan untuk mendapatkan 

informasi yang benar. Ada dua pendekatan untuk mencapai hal ini: 

a. Forward error control (FEC), dimana setiap karakter atau frame yang dikirimkan berisi 

informasi tambahan yang membuat penerima tidak hanya dapat mendeteksi kesalahan 

namun juga dapat mengetahui dimana letak bit yang salah dalam pengiriman itu. Data yang 

benar selanjutnya diperoleh melalui meng-inversi bit ini. Dalam Bluetooth, ada 2 versi dari 

FEC yaitu 1/3 FEC dan 2/3 FEC. 1/3 FEC adalah metode kesalahan dengan melakukan 

pengulangan pengiriman bit sebanyak 3 kali tiap info bit. 2/3 FEC menggunakan kode 

hamming dalam deteksi kesalahannya. 

b. Feedback (backward) error control, dimana setiap karakter atau frame yangdikirimkan 

hanya berisi informasi yang cukup untuk mendeteksi adanya kesalahan saja tanpa tahu 

letak kesalahan, selanjutnya frame data yang sama akan dikirimkan lagi tanpa adanya 

pembetulan kesalahan. 

c. Cyclic redundancy check (CRC), adalah metode deteksi kesalahan yang 



menambahkan kode 16 bit pada paket untuk mengetahui apakah informasi yang dikirimkan 

benar atau salah. Kode generator yang digunakan adalah CRC-CCIT polinomial. 

d. Faktor yang paling dikenali dalam deteksi kesalahan ini adalah bit error rate (BER). BER 

adalah probabilitas P dari sebuah bit yang salah dalam interval waktu tertentu. Jadi BER 

sebesar 10-3 artinya bahwa ada 1 bit yang salah dalam 103 bit yang dikirim dalam interval 

waktu tertentu. 

 

2.7.12.  Keamanan Bluetooth 

Bluetooth dirancang untuk memiliki fitur-fitur keamanan sehingga dapat digunakan secara 

aman baik dalam lingkungan bisnis maupun rumah tangga. Fitur-fitur yang disediakan bluetooth 

antara lain sebagai berikut: 

a. Enkripsi data. 

b. Autentikasi user 

c. Fast frekuensi-hopping (1600 hops/sec) 

d. Output power control 

Fitur-fitur tersebut menyediakan fungsi-fungsi keamanan dari tingkat keamanan layer 

fisik/ radio yaitu gangguan dari penyadapan sampai dengan tingkat keamanan layer yang lebih 

tinggi seperti password dan PIN. 

 

  



2.7.13. Metode Penyambungan Data 

 

a. Circuit Switched 

Komunikasi dilakukan dengan 3 tahap: 

 Pembangunan Sirkuit: Sebelum pengiriman data dilakukan, hubungan antar sirkuit antar 

terminal harus dibentuk terlebih dahulu (end to end circuit) 

 Pengiriman data: full duplex 

 Pemutusan hubungan dilakukan oleh salah satu terminal 

 

b. Message Switched 

Data dikirimkan dalam bentuk message dari terminal pengirim ke terminal penerima, 

pembangunan hubungan tidak diperlukan. Jika sebuah terminal ingin mengirimkan data, maka 

terminal tersebut hanya perlu mencantumkan alamat tujuan pada message.  

Kelebihan dari metode ini adalah: 

 Efisiensi saluran besar, karena kanal antar node dapat digunakan bersama-sama oleh 

beberapa message 

 Ketersediaan perangkat antara pengiriman dan penerimaan pada saat yang sama tidak 

menjadi syarat terjadinya pengiriman data (message dapat disimpan) 

 Bila traffic padat, data akan ditunda sedangkan pada metode Circuit Switched akan 

ditolak 

 Dapat mengirim lebih dari satu tujuan dengan duplikasi 

 Dapat dibuat message dengan prioritas berbeda 

 Dapat dibangun prosedur pengontrolan dan perbaikan kesalahan message dalam 

jaringan 

 

c. Packet Switched 

Merupakan kombinasi dari kedianya, prinsip mirip dengan message switching. 

Perbedaan terletak pada panjang data pada jaringan. Panjang data mulai dari seribu bit 

sampai beberapa ribu bit. Jika melebihi panjang maksimum maka data tersebut harus dibagi 

menjadi unit-unit kecil yang disebut paket. Perbedaan yang lain, paket yang dikirimkan 

akan disimpan dan dibuat salinannya untuk perbaikan apabila terjadi kesalahan. 



 

d. Asyncronous Connectionless/ACL  

Transmisi asinkron digunakan bila pengiriman data dilakukan satu karakter setiap kali. 

Antara satu karakter dengan yang lainnya tidak ada waktu antara yang tetap. Karakter dapat 

dikirimkan sekaligus ataupun beberapa karakter kemudian berhenti untuk waktu tidak tentu, 

lalu dikirimkan sisanya. Akibatnya setiap kali penerima harus melakukan sinkronisasi supaya 

bit data yang dikirimkan diterima dengan benar.  

Dengan demikian penerima harus mengetahui mulainya bit pertama dari sinyal data. 

Caranya dengan memberikan suatu pulsa yang disebut start pulse pada awal tiap karakter. 

Pulsa ini memberitahukan penerima untuk mulai menerima bit data. Umumnya keadaan idle, 

yaitu keadaan tanpa transmisi sinyal, dikatakan keadaan tinggi (high) atau mark. Transmisi 

asinkron kadang-kadang disebut transmisi awal akhir (start-stop transmission), karena tiap 

karakter mengalami sinkronisasi dengan jalan penggunaan bit awal dan bit akhir. 

 

e. Syncronous Connection Oriented / SCO 

Digunakan untuk transmisi kecepatan tinggi, yang mentransmisikan satu blok data. 

Dalam sistem ini baik pengirim maupun penerima bekerja bersama-sama dan sinkronisasi 

dilakukan setiap sekian ribu bit data. Bit awal/akhir data tidak dibutuhkan untuk tiap karakter. 

Sinkronisasi terjadi dengan jalan mengirimkan pola data tertentu antara pengirim dan 

penerima. Pola data ini disebut karakter sinkronisasi. 

Dengan transmisi sinkron, blok atau frame data dikirimkan secara kontinu tanpa ada 

delay setiap elemen 8-bitnya. Tiap blok panjangnya sama. Waktu antara akhir dari bit terakhir 

dari suatu karakter dan awal bit pertama karakter berikutnya harus nol atau kelipatan dari waktu 

satu karakter. Pada teknologi Bluetooth, transmisi sinkron digunakan untuk mengirimkan data 

audio atau suara dengan kecepata yang berbeda-beda. 

2.7.14. Susunan Protokol pada Bluetooth 

 

Bila ada dua perangkat atau lebih dengan sistem yang berbeda ingin berkomunikasi, harus 

menggunakan bahasa yang sama agar dapat berhubungan. Apa yang dikomunikasikan, bagaimana 

berkomunikasi dan kapan komunikasi itu berlangsung harus dapat dimengerti oleh perangkat yang 

mengadakan hubungan. Bahasa itu dalam komunikasi data yang umum disebut dengan protokol. 



Protokol dapat berbentuk beberapa aturan yang mendasari komunikasi data antar dua atau lebih 

perangkat. 

Bluetooth Special Interest Group (SIG) telah mengembangkan spesifikasi Bluetooth yang 

berisi tentang protokol yang akan digunakan dalam teknologi Bluetooth ini. Berikut adalah gambar 

dari protokol arsitektur dalam Bluetooth. 

 

Gambar 2.27 susunan detail protocol Bluetooth. 

 

Spesifikasi di atas juga menyebutkan adanya Host Controller Interface (HCL) yang 

menyediakan interface pada Baseband kontrol, link manager. HCL dapat diposisikan di bawah 

L2CAP, namun posisi ini tidak mutlak karena bisa juga HCL berada di atas L2CAP. 

Protokol inti Bluetooth berisi protokol yang secara spesifik dikembangkan oleh Bluetooth 

SIG. RFCOMM dan TCS Binary juga dikembangkan oleh Bluetooth SIG namun berdasarkan 

spesifikasi dari ETSI 07.10 dan rekomendasi ITU-T nomor Q.931. Protokol inti 

bluetooth adalah persyaratan yang mutlak ada di semua perangkat teknologi Bluetooth sedangkan 

protokol lainnya digunakan sesuai keperluan. 

Protokol dasar Bluetooth adalah Bluetooth Radio, Baseband dan Link Manager Protocol 

(LMP) yang disebut protokol inti. Sedangkan protokol yang ada di atasnya adalah protokol-

protokol terapan yang dapat diadaptasikan pada arsitektur protokol Bluetooth dan telah 

dikembangkan oleh organisasi lain seperti ETSI. Secara garis besar susunan protocol dapat dibagi 

menjadi 4 bagian sperti terlihat pada table dibawah. 

 



Table 2.1 protokol lapisan pada arsitektur protocol Bluetooth  

Lapis Protokol Protokol Dalam Struktur 

Protokol inti Bluetooth bluetooth radio, baseband, LMP, L2CAP, SDP 

protokol pengganti fungsi kabel RFCOMM 

protokol kontrol telepon TCS Binary, AT-Commands 

protokol adaptasi PPP, UDP/TCP/IP,OBEX, WAP, vCard,vCal,WAE 
 

Untuk lebih lengkapnya protokol Bluetooth mendukung protokol yang sudah ada seperti 

TCP, UDP, OBEX dan portokol spesial bluetooth yaitu LMP dan L2CAP. Protokol Bluetooth 

menjamin interoperabilitas yang bagus antara aplikasi dan hardware. Protokol yang ada pada lapis 

ini bila dikaitkan dengan lapis protokol pada OSI sesuai dengan lapis 1 OSI yaitu lapis fisik dan 

lapis 2 OSI yaitu lapis Data Link. Secara kolektif protokol pada lapis inti ini membentuk suatu 

pipa secara virtual yang digunakan untuk mengalirkan data dari satu perangkat ke perangkat 

lainnya melalui interface udara bluetooth. 

 


