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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka merupakan bab yang memaparkan mengenai teori-teori 

penunjang yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan Rancang Bangun 

Animasi 3 Dimensi Mendem Ari-Ari Berbasis Android. 

2.1 State of the Art 

Pemahaman mengenai mendem Ari-ari tidak hanya bertujuan menambah 

pengetahuan semata, tetapi dapat pula berpengaruh terhadap usaha ajaran Hindu 

yang harus dilaksanakan kepada masyarakat atau keluarga yang akan memiliki 

bayi (anak). Mendem Ari-ari harus dapat dilestarikan karena selalu berkaitan 

dalam kehidupan sebagai masyarakat. Seorang pria yang nantinya akan menjadi 

seorang bapak hendaknya dapat membantu istrinya agar dapat melaksanakan 

upacara mendem Ari-ari dengan mandiri. Permasalahan yang terjadi pada 

masyarakat atau keluarga modern tentang prosesi mendem Ari-ari dapat dikatakan 

tidak terlalu lumrah karena informasi mengenai prosesi yang lengkap sebagian 

besar hanya diketahui oleh tokoh keagamaan (Sulinggih).  

Teknologi juga menjadi salah satu faktor keingintahuan masyarakat pada 

kegiatan tradisional berkurang karena semua telah ada secara instan dengan 

fasilitas gadget yang membuat masyarakat lebih memilih teknologi gadget. 

Pembuatan animasi mendem Ari-ari berbasis Android merupakan salah satu solusi 

untuk melakukan pelestarian tradisi mendem Ari-ari. 

P.A.D. Prabayanti dalam penelitiannya membuat aplikasi pembelajaran 

tari Bali berbasis Android yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman 

Java Android dengan memanfaatkan Eclipse Indigo yang berjalan pada sistem 

operasi Windows 7 sebagai editornya. Aplikasinya dapat berjalan pada sistem 

operasi Android versi 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) dan dapat menampilkan list 

tari, video tari, galeri tari, sejarah tari, serta kuis mengenai tari yang tergolong 

dalam kelompok Tari Wali. Model yang digunakan dalam aplikasinya adalah 

model 2D (Prabayanti, 2013). 



 

 

Sistem lainnya yang sudah ada sebelumnya yaitu Animasi 3 Dimensi 

Sistem Peredaran Darah pada Tubuh Manusia yang dibuat oleh Ni Wayan 

Mertaningsih, dan Animasi 3 Dimensi Sistem Pencernaan pada Tubuh Manusia 

yang dibuat oleh Ni Kadek Deva Hapsari, yang dapat memberikan informasi 

mengenai pembuatan animasi 3 dimensi untuk prosesi upacara mendem Ari-ari. 

Animasi mengenai prosesi upacara mendem Ari-ari belum ada yang mengangkat, 

maka dari itu dirasa perlu untuk membuat suatu Rancang Bangun Animasi 3 

Dimensi Mendem Ari-ari agar masyarakat dapat dengan mudah mempelajari 

prosesi upacara mendem Ari-ari dengan hanya melihat animasi dari Android 

tersebut. 

2.2 Pengertian Prosesi Melahirkan 

Melahirkan adalah ujung dari proses penantian yang panjang selama 

kehamilan. Manusia pada usia kehamilan hingga melahirkan rata-rata 280 hari. 

Perbedaan pada penyebutan untuk menggambarkan usia kehamilan, menurut 

dokter kandungan menyebutkan bahwa 40 minggu dihitung dari hari pertama 

menstruasi terakhir dan berpedoman bahwa 1 bulan adalah 28 hari. Orang awam 

sering menyebut 9 bulan 10 hari dengan anggapan 1 bulan 30 hari. 

Persalinan adalah proses keluarnya janin dari dalam rahim ke dunia luar. 

Proses persalinan dapat dilakukan melalui jalan lahir atau vagina (persalinan 

pervaginam) atau persalinan melalui sayatan pada dinding perut dan dinding 

rahim (persalinan perabdominam) atau dikenal dengan bedah cesar. Pada manusia 

90% persalinan dapat dilakukan melalui jalan lahir, hanya sebagian kecil yang 

membutuhkan persalinan melalui operasi atau bedah cesar. (Dr. Prima Progestian, 

2010). 

Persalinan melalui vagina sering kali awam disebut persalinan normal. 

Memang benar, namun ada perbedaan antara persalinan normal dengan persalinan 

spontan. Persalinan pada pervaginam dapat dilakukan secara spontan 

(menggunakan tenaga dan usaha ibu sendiri) atau menggunakan bantuan alat 

khusus, sedangkan pada persalinan normal adalah persalinan spontan pada 

presentasi kepala (kepala keluar lebih dahulu). 



 

 

2.3 Prosesi Melahirkan Normal dan Melahirkan Cesar 

Bagian ini menjelaskan tentang prosesi melahirkan secara normal maupun 

melahirkan melalui operasi cesar. 

2.3.1 Kelahiran Normal 

Rasa sakit saat melahirkan seringkali membuat ibu menyerah untuk 

melahirkan secara normal. Menurut dr. Irham Suhemi, Sp.OG, banyak ibu yang 

memutuskan melakukan operasi cesar setelah setengah jalan menjalani kelahiran 

normal (pervaginam) karena tidak tahan menahan sakit. Tetapi, kelahiran normal 

mempunyai dampak positif yang akan bisa dirasakan ibu dan anak sepanjang 

hidup. Manfaatnya bisa dirasakan baik dari segi fisik maupun spiritual (Mubarok, 

2009). 

2.3.2 Kelahiran Cesar 

Meningkatnya tren operasi cesar di berbagai negara oleh WHO dinilai 

membahayakan kesehatan perempuan. Terlebih bila dilakukan tanpa adanya 

indikasi medis yang kuat. Menurut Dr.A.Metin Gulmezoglu, peneliti dari WHO 

yang melakukan survei tentang operasi cesar di Asia, banyak wanita yang salah 

mengerti. Mereka menganggap melahirkan secara cesar lebih aman dibanding 

melahirkan secara alami. Bedah cesar adalah operasi besar yang hanya menjadi 

pilihan ketika keselamatan ibu dan janin terancam. Contohnya bila persalinan 

secara alami sudah berlangsung lama tapi tak ada kemajuan sedikit pun. Kondisi 

lain yang dipertimbangkan untuk dilakukannya bedah cesar antara lain adanya 

kelainan panggul, lingkar rongga panggul yang lebih kecil dari ukuran janin, usia 

ibu yang terlalu tua, kelainan letak plasenta, ukuran bayi terlalu besar (lebih dari 

4kg), terjadinya gangguan janin atau bayi kembar. 

Ibu hamil yang melahirkan secara cesar tanpa indikasi medis lebih berisiko 

menjalani perawatan intensif, membutuhkan transfusi darah karena kehilangan 

darah yang terjadi pada operasi cesar dua kali lipat lebih banyak dibanding 

persalinan normal, serta risiko kematian. Kematian karena bedah cesar meskipun 

jarang terjadi, tetapi risikonya tetap lebih tinggi dari pada persalinan secara alami. 

Penelitian yang dilakukan para ahli di Amerika juga menunjukkan bayi 

yang dilahirkan secara cesar risikonya lebih besar mengalami gangguan 



 

 

pernapasan, karena obat bius yang digunakan selama operasi diserap tubuh bayi. 

Indikasi medis bila tidak ada, lebih baik melahirkan lewat jalan normal, yang jauh 

lebih aman, singkat prosesnya, serta masa-masa penyembuhan lebih cepat. 

Kurang banyak perempuan yang sadar akan fakta ini. Ternyata, bayi lahir cesar 

lebih beresiko mengalami berbagai gangguan kesehatan dibandingkan bayi lahir 

normal.  

2.4 Pengertian Ari-ari 

Ari-ari atau dalam istilah medisnya plasenta adalah organ yang terdapat di 

dalam rahim yang terbentuk sementara saat terjadi kehamilan. Organ ini 

berbentuk seperti piringan dengan tebal sekitar 1 inci, diameter kurang lebih 7 

inci, dan memiliki berat pada kehamilan cukup bulan rata-rata 1/6 berat janin atau 

sekitar 500 gram. Ukuran dan berat plasenta disesuaikan dengan ukuran janin. 

Plasenta biasanya berada pada bagian atas rahim, tetapi bila terdapat di bagian 

bawah maka disebut Plasenta Previa.  

 

 

Gambar 2.1. Ari-ari atau plasenta 

(Sumber : Ummuhanah, 2011) 

Selama berbulan-bulan Ari-ari atau plasenta ini sangat berguna pada bayi 

saat berada di dalam rahim ibu. Melalui organ ini janin memperoleh zat makanan 

dan kebutuhan hidup yang lainnya. Perannya sudah usai ketika bayi lahir. 

2.5 Upacara Mendem Ari-ari 

Upacara yang dibuat setelah bayi terlahir adalah berupa Dapetan, 

Penyeneng, dan Jerimpen. Sesajen tesebut, sesuai dengan daerah tertentu (Loka 

Dresta), boleh diisi bebek panggang atau anak babi. Dimeriahkan dengan 



 

 

mengadakan keramaian, ada pula dengan membunyikan kentongan dengan 

maksud memberitahukan bahwa telah terlahir seorang bayi (anak). Hal ini terjadi 

pada zaman kerajaan dulu, namun pada saat sekarang jarang dan bahkan tidak ada 

lagi yang melaksanakannya. Kelahiran ini ditandai pula dengan prosesi mendem 

Ari-ari dengan ketentuan bahwa bila laki-laki ditanam pada sebelah sisi kanan 

Gedong (bangunan tempat tidur), demikian pula sebaliknya, bila wanita pada sisi 

kiri Gedong. 

 Disebutkan dalam Lontar Dharma Kahuripan, bahwa kelahiran seorang 

bayi ke dunia sama halnya disebut dengan Rumaja Putra. Ari-ari ketika keluar 

dengan diikuti oleh jabang bayi disebut terlahir sempurna. Secara adat kuno, ari-

arinya dipotong dengan mempergunakan Ngad berupa pisau dari bambu yang 

diambil dari Galar Bale tempat tidur dengan beralaskan daun dadap tis telung 

bidang, kunyit telung tugel/potong. Potonglah puser bayi yang mana puser yang 

tertinggal diikat erat-erat dengan benang guwun. 

 Tata cara mendem ari-ari adalah dengan menyediakan satu butir kelapa 

atau sebuah periuk tanah yang ada tutupnya. Kelapa dipecah dua, yang mana 

bagian bawahnya ditulisi dengan huruf Ah Ang  –  sedangkan bagian 

atasnya dengan huruf Ong –  demikian juga halnya periuk tanah. Ari-ari 

dibersihkan sebersih-bersihnya dengan sabun dan kemudian disiram dengan air 

kumkuman, lalu dimasukkan ke dalam tempat yang telah disiapkan, dengan 

dilengkapi beberapa jenis duri, anget-angetan, selembar daun lontar yang 

berisikan tulisan Anacaraka –  Dibungkus dengan kain putih kuning, 

ujungnya diikat dengan benang. Di atasnya ditaruh canangsari dan kwangen 

masing-masing satu buah. Terakhir orang tua bayi duduk menghadap lubang dan 

masukkan bungkusan Ari-ari yang telah pula dilapisi ijuk, lakukan sambil 

uncapkan mantra: 

Om Sanghyang Ibu Pertiwi, 

Pasang tabe ingsun, 

Pakulun rumaga bayu, 



 

 

Rumaga amretha sanjiwani, 

Amretha sarwa tumuwuh, 

Yeh nyom mulih ring ampru, 

Lamas mulih ring papusuhan, 

Getih mulih ring ati, 

Ari-ari mulih ring ungsilan, 

Om Swasti Swasti Swasti Om. 

Lakukan penimbunan di atasnya, tindih dengan batu bulitan yang telah 

dibersihkan serta diletakkan pohon kaktus atau pohon pandan dengan maksud 

agar tidak diganggu oleh binatang. Ibu wajib memercikkan air susu dan atau 

memberikan (ngejot) makanan pada tempat Ari-ari tersebut sebelum menyusui 

bayi, dengan maksud memberikan imbalan (upah-upah) ke hadapan saudara 

empat (catur sanak), dengan harapan beliau senantiasa menjaga bayi dalam 

kesehariannya (Swastika, 2012). 

2.6 Pengertian Animasi 

Animasi berasal dari kata animation (dalam bahasa Inggris to animate 

yang berarti menggerakan) dapat diartikan sebagai menggerakan sesuatu (gambar 

atau obyek) yang diam. Animasi sendiri tidak akan pernah berkembang tanpa 

ditemukannya prinsip dasar dari karakter mata manusia yaitu persistance of vision 

(pola penglihatan yang teratur). Paul Roget, Joseph Plateau dan Pierre 

Desvigenes, melalui peralatan optik yang mereka ciptakan, berhasil membuktikan 

bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada 

tenggang waktu tertentu sebagai suatu pola. Perkembangan animasi secara umum 

bisa didefinisikan sebagai suatu sequence gambar yang diekspos pada tenggang 

waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak (Adriyanto, 2010). 

2.6.1 Jenis-jenis Animasi 

Dilihat dari teknik pembuatannya animasi yang ada saat ini dapat 

dikategorikan menjadi 3, yaitu (Adriyanto, 2010): 

 



 

 

1. Stop-motion animation  

Stop-motion animation sering pula disebut claymation karena dalam 

perkembangannya, jenis animasi ini sering menggunakan clay (tanah liat) sebagai 

objek yang digerakkan . Teknik stop-motion animation merupakan animasi yang 

dihasilkan dari pengambilan gambar berupa obyek (boneka atau yang lainnya) 

yang digerakkan setahap demi setahap. Pengerjaan teknik ini memiliki tingkat 

kesulitan  dan memerlukan kesabaran yang tinggi. 

Wallace and Gromit dan Chicken Run , karya Nick Parks,  merupakan  

salah satu contoh karya stop motion animation. Contoh lainnya adalah Celebrity 

Deadmatch di MTV yang menyajikan adegan perkelahian antara berbagai selebriti 

dunia.  

2. Animasi Tradisional (Traditional animation) 

Animasi tradisional adalah teknik animasi yang paling umum dikenal 

sampai saat ini. Dinamakan tradisional karena teknik animasi inilah yang 

digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. Tradisional animasi 

juga sering disebut cel animation, karena teknik pengerjaannya dilakukan pada 

celluloid transparent yang sekilas mirip sekali dengan transparansi OHP yang 

sering digunakan. Tahap pembuatan animasi tradisional, memiliki gerakan 

digambar satu persatu di atas cel.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh gambar proses gerakan berjalan pada animasi tradisional 

(Sumber : Ardiyanto, 2010) 

Gambar 2.2 merupakan contoh proses gerakan berjalan pada animasi 

tradisional. Berkembangnya teknologi komputer, pembuatan animasi tradisional 

ini telah dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dewasa ini teknik 



 

 

pembuatan animasi tradisional yang dibuat dengan menggunakan komputer lebih 

dikenal dengan istilah animasi 2 Dimensi. 

3. Animasi Komputer 

Animasi komputer secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan 

komputer. Pembuatan karakter, mengatur gerakkan “pemain” dan kamera, 

pemberian suara, serta special effect semuanya di kerjakan dengan komputer. 

Animasi komputer, hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan 

animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Contoh Perjalanan Wahana Ruang 

Angkasa ke Suatu Planet dapat digambarkan secara jelas, atau proses terjadinya 

Tsunami. Perkembangan teknologi komputer saat ini, memungkinkan orang 

dengan mudah membuat animasi. Animasi yang dihasilkan tergantung keahlian 

yang dimiliki dan software  yang digunakan. 

2.6.2 Software Animasi 

Terdapat banyak jenis software animasi yang beredar di pasaran, dari 

software yang mempunyai kemampuan yang sederhana hingga yang komplek, 

dari yang gratis hingga puluhan juta rupiah. Dari sisi fungsi penggunaan software 

animasi dapat dikelompokkan menjadi Software Animasi 2 Dimensi dan Software 

Animasi 3 Dimensi (Widyatama, 2014) 

1. Software Animasi 2D 

Software animasi 2D adalah software yang digunakan untuk membuat 

animasi tradisional (flat animation), umumnya mempunyai kemampuan untuk 

menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, beberapa dapat mengimpor suara. 

Sisi penggunaan umumnya tidak sulit, contoh dari Software Animasi 2D ini, yaitu 

Macromedia Flash, Adobe Flash, Macromedia Director, ToonBoom Studio, 

Adobe ImageReady, Corel RaVe, Swish Max, dan Adobe After Effect. 

2. Software Animasi 3 Dimensi 

Software animasi 3D mempunyai fasilitas dan kemampuan yang canggih 

untuk membuat animasi 3 dimensi. Fasilitas dan kemampuan tersebut antara lain, 

membuat obyek 3D, pengaturan gerak kamera, pemberian efek, import video dan 

suara, serta masih banyak lagi. Beberapa software animasi 3D mempunyai 



 

 

kemampuan khusus, misalnya untuk animasi figure(manusia), animasi landscape 

(pemandangan), animasi title (judul), dan lain-lain, karena kemampuannya yang 

canggih, dalam penggunaannya diperlukan pengetahuan yang cukup tinggi dan 

terkadang rumit. Software Animasi 3D ini, contohnya 3D Studio Max, Maya, 

Poser (figure animation), Bryce (landscape animation), Vue (landscape 

animation), Cinema 4D, Blender , dan Daz3D.  

2.6.3 Pengertian Animasi 3D 

3D adalah dimensi yang memiliki ruang, jika merujuk kepada objek 3D ini 

artinya objek tersebut memiliki ruang atau volume. Objek 3D juga memiliki 

lokasi pada koordinat X, Y, dan Z. Bidang 2 dimensi user hanya dapat 

menggerakkan objek tersebut ke samping kanan dan kiri (X), atas dan bawah (Y), 

didalam ruang 3D selain dapat digerakkan kesamping kanan dan kiri (X), atas dan 

bawah (Y), objek juga dapat digerakan kedepan dan ke belakang (Z).  

 

Gambar 2.3 Perbedaan objek 2D dan 3D 

(Sumber: Syahfitri, 2011) 

Konsep yang digunakan pada software 3D sedikit mirip dengan konsep 

vector, objek dalam software 3D tidak resolution dependent, hanya saja objek 

yang dibentuk dalam software tentunya memiliki ruang. Software 3D umumnya 

tiap-tiap objek memiliki sub objek atau elemen-elemen yang membentuk dirinya. 

Elemen-elemen tersebut adalah vertex, edge, dan face. Vertex  adalah sebuah titik 

yang terletak pada koordinat tertentu pada X,Y dan Z. Dua vertex jika 

dihubungkan akan membentuk edge. Vertex dalam bentuk jamak (berjumlah lebih 

dari 1) biasanya disebut dengan vertices. Bidang permukaan yang terbentuk dari 

kurva tertutup yang terbentuk dari 3 vertex dan edge (memiliki 3 sisi) atau lebih 

disebut face. Bentuk face yang paling dasar adalah face yang berbentuk segitiga 



 

 

dengan 3 edge dan vertex  yang mengapitnya. Face pada objek 3D juga bisa 

disebut polygon. Kumpulan vertex, edge dan face yang membentuk sebuah objek 

yang utuh disebut dengan mesh. 

2.6.4 Teknik Produksi Animasi 3D 

Proses  produksi  sebuah animasi  3D  umumnya  melalui  berbagai  

macam tahapan  yang  harus  dilalui  agar  animasi  3D  tersebut  dapat  maksimal  

dalam pengerjaannya, adapun tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan 

animasi 3D yaitu: 

1. Pra Produksi  

Pra produksi merupakan langkah pertama dalam pembuatan animasi 3D. 

Segala sesuatu pada tahap ini yang akan dibutuhkan untuk proses produksi 3D 

disiapkan. Hal-hal yang perlu disiapkan adalah: 

1) Penulisan Cerita adalah penentuan alur cerita yang akan diangkat dalam 

animasi. Bisa juga diartikan sebagai penentuan tema cerita. 

2) Pembuatan Desain adalah desain karakter dan enviroment atau lingkungan 

pendukung. 

3) Persiapan Budget diperlukan jika proyek animasi yang dibuat bersifat 

komersial, yang dilakukan setelah pembuatan alur cerita dan kemudian 

karakter, lalu dilakukan kalkulasi budget yang akan dikeluarkan dalam 

pembuatan animasi tersebut. 

2. Produksi 

Produksi merupakan langkah kedua untuk pembuatan animasi 3D. Bagian 

produksi ini merupakan langkah utama dalam pembuatan animasi. Bagian ini 

harus dibuat beberapa keperluan yang sangat vital dalam animasi 3D. Berikut 

adalah beberapa langkah dalam produksi, yaitu: 

1) Modelling merupakan pembuatan bentuk objek atau model 3D dikomputer 

dengan dasar koordinat XYZ. 

2) Texturing merupakan pemasangan gambar atau image pada model agar 

terlihat seperti nyata. 



 

 

3) Skeletal Setup adalah proses pembuatan tulang pada karakter dan 

pengaturan gerakan tulang. 

4) Skining adalah proses pemberian kulit pada tulang yang sudah di-setup. 

5) Animation adalah proses penganimasian karakter atau objek dengan 

gerakan frame per frame. 

6) Visual Effect merupakan proses pemberian efek pada animasi yang sudah 

jadi. Bentuk visual efek adalah efek api, ledakan dan sebagainya. 

7) Rendering adalah proses terakhir dalam langkah produksi. Rendering 

merupakan proses finalisasi semua objek wireframe dan partikel menjadi 

gambar yang bagus dan indah untuk dinikmati. 

3. Pasca produksi 

Pasca produksi merupakan langkah ketiga dalam pembuatan animasi 3D. 

Pasca produksi bisa juga diartikan sebagai langkah finishing dalam pembuatan 

sebuah animasi. Langkah ini terdiri dari 3 tahapan yang penting, yaitu: 

1) Compositing merupakan langkah pertama dalam proses pasca produksi. 

Artinya compositing sendiri merupakan proses menggabungkan elemen 

gambar menjadi satu bagian yang utuh dan kemudian melakukan proses 

finalisasi dengan koreksi warna. 

2) Editing diartikan sebagai pengaturan alur cerita continuity agar cerita dapat 

dimengerti dan dinikmati oleh orang yang melihatnya. 

3) Music dan Sound adalah yang bisa menghidupkan suasana dan cerita dari 

animasi yang dibuat. Musik dan sound adalah proses memasukkan musik 

dan sound effect pendukung, juga unsur dialog yang bisa menghidupkan 

animasi. 

2.7 Operating System 

Sistem operasi merupakan suatu pengelola seluruh sumber daya yang 

terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan (system 

calls) ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta 

pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Manajemen ini termasuk 



 

 

menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata, pemutar 

multimedia, dan sebagainya (Kuswandi, 2011).  

Sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, sedangkan sistem operasi 

adalah penghubung antara lapisan hardware dengan lapisan software. Sistem 

operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer, dan menjamin 

aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. 

Sistem operasi menjamin aplikasi lainnya dapat menggunakan memori, 

melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada 

sistem berkas. Beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi 

mengatur schedule yang tepat, sehingga sedapat mungkin semua proses yang 

berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan prosesor (CPU) 

serta tidak saling mengganggu. Sistem operasi menyediakan suatu pustaka dari 

fungsi-fungsi standar, dimana aplikasi lain dapat memanggil fungsi-fungsi itu, 

sehingga dalam setiap pembuatan program baru, tidak perlu membuat fungsi-

fungsi tersebut dari awal. 

2.7.1 Mobile Operating System 

Mobile Operating System atau Sistem Operasi Genggam (disingkat Mobile 

OS) adalah suatu sistem operasi yang mengontrol sistem dan kinerja pada barang 

elektronik yang mobile, mirip dengan fungsi Windows, Mac OS X, dan Linux 

pada Desktop PC atau Laptop/Notebook tetapi lebih sederhana. Penggunaan 

biasanya hadir dalam bentuk ponsel pintar, PDA, Tablet komputer, dan PMP 

(Nurhayati, 2013). Macam-macam dari mobile operating system adalah sebagai 

berikut:  

1. Symbian 

Symbian OS adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh 

Symbian Ltd, yang dirancang untuk digunakan peralatan bergerak (mobile). 

Symbian OS telah banyak digunakan oleh berbagai Vendor produk peralatan 

komunikasi mobile pada berbagai jenis produk mereka yang bervariasi. Variasi 

dari sisi hardware ini dimana Symbian OS diimplementasi dapat dimungkinkan 

karena sistem operasi ini memiliki antarmuka pemprograman aplikasi 



 

 

(Application Programming Interface; API). API mendukung terhadap komunikasi 

dan tingkah laku yang umum pada hardware yang dapat digunakan oleh objek 

aplikasi lain. API merupakan objek antarmuka yang didefenisikan pada level 

aplikasi, yang berisikan prosedur dan fungsi (dan juga variabel serta struktur data) 

yang mengelola atau memanggil kernel dimana sebagai penghubung antara 

software dan hardware.  

2. Java  

Java digunakan untuk kapabilitas aplikasi dari pihak ketiga, misalnya Java 

Game atau aplikasi handphone lainnya. Sistem operasi ini memiliki kelebihan 

open source serta membutuhkan memory dan prosesor yang relatif kecil, 

sedangkan kelemahannya yang paling utama adalah tidak support multi tasking 

(beberapa aplikasi berjalan bersamaan). Sehingga ponsel tersebut tidak memiliki 

tombol untuk switch application atau gambar.  

3. Windows Mobile  

Windows Mobile adalah salah satu sistem operasi (OS) mobile yang 

dikembangkan oleh Microsoft dan di desain untuk digunakan pada smartphone 

dan perangkat nirkabel lainya. Versi saat ini disebut 'Windows Mobile 6.5'. OS ini 

berbasis pada Windows CE 5.2 Kernel, dan fitur-fiturnya dikembangkan 

menggunakan Microsoft Windows API. Windows Mobile didesain sedemikian 

rupa agar mirip dengan versi Windows Desktop, sebagai tambahan, Third Party 

Software Development tersedia untuk Windows Mobile.  

4. Android  

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Google 

Inc. pada awalnya membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti 

lunak untuk ponsel. Android kemudian dikembangkan, dibentuklah Open Handset 

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

telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, 

dan Nvidia. 

 



 

 

5. PalmOS  

Palm OS (dikenal juga sebagai Garnet OS) adalah suatu sistem operasi 

mobile yang awalnya dikembangkan oleh Palm, Inc untuk perankat PDA pada 

Tahun 1996. Perusahaan ini sendiri didirikan pada Tahun 1992 dan bermarkas di 

Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Palm OS dirancang untuk perangkat yang 

ease of use dengan user interface touchscreen berbasis grafis, didalamnya telah 

disediakan suite aplikasi dasar untuk manajemen informasi pribadi.  

6. Blackberry OS  

Sistem operasi ini dikembangkan oleh RIM (Research In Motion) yang 

merupakan sebuah perusahaan multinasional yang menghasilkan berbagai macam 

produk telekomunikasi. Didirikan pada Tahun 1984. Perusahaan ini bermarkas di 

Waterloo, Ontario.  

7. Apple OS  

Apple sebagai kompetitor bebuyutan Microsoft juga tidak mau kalah untuk 

terjun di dunia ponsel, sama seperti Windows Mobile, Iphone OS pun 

menawarkan hal yang sama yaitu sinkronisasi dengan produk Apple yang lain. 

2.8 Android  

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Google 

Inc. awalnya membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak 

untuk ponsel, yang kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open 

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

telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, 

dan Nvidia (Syariati, 2012).  

Android juga merupakan aplikasi untuk telepon seluler (handphone) yang 

bersifat open source atau dapat dikatakan gratisan karena basisnya dari Linux, 

karena sifatnya open source, maka banyak orang dapat membuat dan mengubah 

aplikasi tertentu dalam Android. Android sekarang ini dikembangkan oleh OHA 

(Open Handset Alliance) yang terdiri dari 34 perusahaan peranti keras, peranti 



 

 

lunak, dan telekomunikasi yang diantaranya adalah Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, Nvidia dan lainnya.  

Memilih smartphone Android sama halnya memilih sebuah komputer, 

selain tampilan yang menarik, pastinya performa dari smartphone itu menjadi 

pertimbangan dalam memilih produk. Performa ini dipengaruhi oleh hardware 

yang tersemat di dalam smartphone ini.  

Android memiliki dua jenis distributor resmi Android di seluruh dunia, 

yang pertama adalah GMS (Google Mail Service) dan yang kedua adalah OHD 

(Open Handset Distributor). Perbedaan dari keduanya adalah hanya dari dukungan 

dari Google saja, kalau GMS itu mendapat dukungan secara langsung, sedangkan 

OHD tidak secara langsung. 

2.9.1 Arsitektur Android 

Android dibangun dengan menggunakan asas object oriented, dimana 

elemen penyusun sistem operasinya berupa objek yang dapat digunakan 

kembali/reusable. Aplikasi dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan 

menggunakan beberapa elemen arsitektur OS Android (Gayuh. 2013). Arsitektur 

Android terdiri dari empat layer komponen, yaitu:  

1.  Layer Applications dan Widget  

Layer pertama pada OS Android, biasa dinamakan layer Applications dan 

Widget. Layer ini merupakan layer yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi 

inti yang berjalan pada Android OS, seperti klien Email, program SMS, kalender, 

browser, peta, kontak, dan lain-lain. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 

bahasa Java.  

2. Layer Applications Framework  

Applications Framework merupakan layer dimana para pembuat aplikasi 

menggunakan komponen-komponen yang ada disini untuk membuat aplikasinya.  

3. Layer Libraries  

Libraries merupakan layer tempat fitur-fitur Android beranda. Libraries 

pada umumnya diakses untuk menjalankan aplikasi. Library yang terdapat pada 

Android diantaranya adalah libraries Media untuk memutar media video atau 



 

 

audio, libraries untuk menjalankan tampilan, libraries Graphic, libraries SQLite 

untuk dukungan database, dan masih banyak library lainnya.  

4. Linux Kernel  

Linux Kernel merupakan layer tempat keberadaan inti dari operating 

system Android. Layer ini berisi file system yang mengatur system processing, 

memory, resource, drivers, dan sistem Android lainnya. File sistem pada Android 

mirip dengan file sistem pada sistem operasi berbasis Linux. Kernel yang 

digunakan adalah Linux Kernel versi 2.6, dan versi 3.x pada Android versi 4.0 ke 

atas. Kernel ini berbasis monolithic. 

2.9.2 Keunggulan Android 

Beberapa keunggulan dari system operasi Android ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Lengkap (Complete Platform)  

Android merupakan sistem operasi yang aman dan banyak menyediakan 

tools dalam membangun software dan memungkinkan untuk peluang 

mengembangkan aplikasi.  

2. Terbuka (Open Source Platform)  

Platform Android disediakan melalui lisesnsi open source. Pengembang 

dapat dengan bebas mengembangkan aplikasi. Android sendiri menggunakan 

Linux Kernel 2.6. 

3. Free (Free Platform)  

Tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk pengembangan pada aplikasi 

Android. Android dapat didistribusikan dan diperdagangkan dalam bentuk 

apapun. 

2.9 Tinjauan Umum Software 

Subab ini akan menjabarkan tentang penunjang yang mendasari dalam 

tinjauan umum software yang digunakan, yaitu Autodesk Maya, Unity, Adobe 

Photoshop. 



 

 

2.9.1 Autodesk Maya 

Autodesk Maya adalah software grafis 3D yang saat ini telah 

dikembangkan oleh Autodesk Inc. Fungsi dasar dari Maya adalah membuat 

aplikasi interaktif 3D yang terwujud dalam video game, film animasi, efek visual, 

ataupun arsitektur. 

2.9.2 Unity 

Unity merupakan game engine cross platform dengan IDE yang tertanam 

di dalamnya yang dibuat oleh Unity Technologies. Unity digunakan untuk 

membangun video game baik untuk web, desktop, maupun untuk mobile, dan 

digunakan oleh lebih dari satu juta game developer didunia. Unity berkembang 

dari OS X Supported game development tool pada tahun 2005 menjadi game 

engine yang multi platform (Anonim, 2014a). 

2.9.3 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop merupakan software grafis yang saat ini telah memiliki 

kemampuan mengolah grafis komputer secara 3D, meskipun banyak memiliki 

keterbatasan di dalamnya. Fungsi utama Photoshop adalah membantu dalam 

mempersiapkan texture, sehingga dapat didapatkan hasil yang maksimal nantinya. 

Photoshop akan disisipkan plug in yang memaksimalkan pencahayaan tekstur 

yang akan diapplikasikan kedalam model 3D. 


