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BAB Ⅱ 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian tentang gesture dan pemanfaatan canvas class pada android 

yang juga digunakan pada pembuatan aplikasi menggambar dan mewarnai ini 

pernah dibahas oleh beberapa mahasiswa STMIK AKAKOM dalam penelitian 

tugas akhirnya, yaitu: 

Tabel 2.1 Daftar Tinjauan Pustaka 

No Penulis Objek Aplikasi Tool 

1 Ahlan Tamimi 

(2105) 

Aksara 

lampung 

Latihan 

menulis 

Java dengan IDE 

Eclipse 

2 Oscar 

Pamungkas 

(2016) 

Huruf abjad Latihan 

menulis 

Java dengan IDE 

Android studio 

3 Rio Satria 

Nugraha 

(2016) 

Huruf 

Hijaiyah 

Latihan 

menulis 

Java dengan IDE 

Android studio 

4 Djaelani 

Susanto 

(2014) 

Aksara Jawa Latihan 

menulis 

Java dengan IDE 

Eclipse 

5 Arie 

Firmansyah 

(2016) 

Menggambar 

bebas 

Menggambar 

dan 

Mewarnai 

Java dengan IDE 

Android studio 

 

 Dari ke-5 penelitian tersebut diatas terdapat kesamaan yaitu pemanfaatan 

fitur gesture dan canvas pada android yaitu berupa pencocokan titik sehingga 

pengguna dapat menulis dengan cara yang benar. Yang membedakan penelitian 

diatas dengan aplikasi yang dibuat oleh penulis adalah penulis lebih 

mengkhususkan pada  menggambar bebas yaitu menggambar  tanpa menganut 

suatu pola gambaran tertentu atau menggambar abstrak. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1   Menggambar 

 Menurut Sumanto menggambar (drawing) adalah kegiatan manusia untuk 

mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya baik mental maupun visual 

dalam bentuk garis dan warna. Menurutnya menggambar adalah proses 

mengungkapkan ide, angan-angan, perasaan, pengalaman yang dilihatnya dengan 

menggunakan jenis peralatan menggambar tertentu.  

2.2.2  View  

 View adalah elemen dasar yang penting dalam antar muka grafis android. 

Semua bagian aplikasi yang terlihat di bidang layar  adalah turunan dari view. 

Metode paling penting adalah onDraw() yang akan dipanggil bila instance View 

perlu menggambar ulang tampilan grafisya. Pada umumnya, programer tidak 

memanggil onDraw() secara langsung karena sistem operasi yang akan 

melakukanya. Programer hanya perlu mendefinisikan proses mengatur tampilan 

View. 

2.2.3 Gesture 

 Kata gesture jika kita terjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sikap 

atau langkah. Jika dikaitkan dengan interaksi sebuah aplikasi, gesture berarti 

tindakan yang dilakukan oleh pemakai aplikasi agar mendapatkan feedback 

tertentu dari aplikasi yang bersangkutan. Feedback disini adalah balasan dari 

sistem yang bisa berupa perubahan sistem maupun keadaan sistem. 
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2.2.4  Canvas 

 Canvas merupakan sebuah kelas turunan dari  view yang berada pada 

paket android.graphics.Canvas.Seperti pada kehidupan sehari-hari, canvas adalah 

media mengambar. Tipe canvas artinya “jenis kertas” yang digunakan. Canvas 

digunakan untuk menggambar menggunakan metode bawaan, misalnya untuk 

menggambar bentuk, bitmap, maupun teks. Canvas dapat menggambar ke bitmap 

atau menggambar ke lokasi memori yang dapat dilihat pada bidang layar. 

2.2.5 Paint 

 Paint adalah kelas turunan dari view yang terdapat dalam paket 

android.graphics.Paint. Paint adalah metafora cat dan kuas yang digunakan oleh 

pelukis. Paint digunakan untuk menentukan warna dan objek gambar. Gaya dan 

warna pada objek diatur menggunakan properti tipe paint. 

2.2.6 Bitmap 

 Bitmap adalah kelas turunan dari view yang terdapat dalam paket 

android.graphics.Bitmap. Bitmap berisi bit data yang disusun membentuk sebuah 

gambar. 

2.2.7 Drawable 

 Drawable adalah tipe data, yang membungkus fungsionalitas objek, yang 

mampu menggambar dirinya sendiri. Drawable didefinisikan dalam paket 

android.graphics.drawable. Tipe data ini adalah abstrak sehingga harus 

didefiniskan lebih lanjut oleh tipe data turunan. Metode paling penting yang harus 

dilengkapi tipe turunanya adalah draw() yang bertugas menggambar instance 
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drawable ke sebuah instance canvas. Beberapa turunan dari tipe ini adalah 

BitmapDrawable yang berguna untuk membungkus fungsionalitas untuk 

menggambar bitmap ke canvas, dan GradientDrawable yang membungkus 

transisi perubahan warna.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


