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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber pustaka. 

Sumber pustaka yang dimaksud akan digunakan sebagai pedoman dan 

pembandingan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Pustaka yang 

digunakan ditinjau dari segi objek penelitian, metode yang digunakan, serta hasil 

dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cokro Yongky Pranowo (2018), STMIK 

AKAKOM Yogyakarta dengan judul “Penerapan Teknologi Augmented Reality 

Pada Aplikasi Pendeteksi Nominal Dan Keaslian Uang Indonesia Untuk 

Penyandang Tunanetra (Low Vision) Berbasis Android”, penelitian ini mengangkat 

masalah bagaimana membuat sebuah Aplikasi Pendeteksi Nominal dan Keaslian 

Mata Uang Indonesia Berbasis Android. Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah 

Aplikasi Pendeteksi Nominal Dan Keaslian Uang Indonesia Untuk Penyandang 

Tunanetra (Low Vision) dengan memuat teknologi Augmented Reality 

didalamnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alja sandriyadi (2017), STMIK 

AKAKOM Yogyakarta dengan judul “Alat Bantu Jalan Tunanetra Berbasis 

Arduino”, penelitian ini mengangkat masalah bagaimana menciptakan sebuah Alat 

Bantu Jalan Tunanetra Berbasis Arduino dengan teknologi Sensor Ultrasonic dan 

Microcontroller Arduino Rev 3 yang akan di pasangkan pada sebuah kursi roda. 

Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah Alat Bantu Jalan Tunanetra Berbasis Arduino 
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yang mana alat ini akan mengeluarkan suara berupa ”BBEEEPPPP…” jika 

mendeteksi penghalang di depan jalur kursi rodanya. 

Buku yang ditulis oleh Taufik dwi septian suyadhi (2008), yang diterbitkan 

oleh Andi Offset dengan judul “Build Your Own Line Follower Robot”, buku ini 

mengangkat masalah bagaimana membangun robot line follower kita sendiri, Buku 

ini juga disertai Pendahuluan, Peralatan, Alat ukur, Material, Mekanik dan 

Elektronik Robot Pengikut Garis, Pembuatan Printed Circuit Boards (PCBS), 

Unprogrammable dan Programmable Line Follower Robot, Unprogrammable Line 

Follower Robot, Programmable Line Follower Robot, dan Uji Coba Robot Pengikut 

Garis. Hasil dari buku ini yaitu sebuah robot pengikut garis yang menggunakan 

komponen IC yang bisa di program ulang (Programmable LFR) dan tidak bisa di 

program ulang (Unprogrammable LFR). 

Pada penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “Aplikasi Bantu 

Jalan Tunanetra Dengan Teknologi Line Follower Berbasis Android”, penelitian ini 

mengangkat masalah bagaimana membangun sebuah aplikasi bantu jalan untuk 

penyandang tunanetra berbasis android yang nantinya dapat mengikuti guiding 

block  dengan menggunakan teknologi  Line follower, agar aplikasi ini nantinya 

dapat mengikuti garis guiding block, kemudian dapat mendeteksi penghalang serta 

dapat mengeluarkan peringatan berupa suara. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian 

Nama 

peneliti 
Topik Teknologi Objek 

Hasil 

Keluaran 

Cokro 

Yongky 

Pranowo 

(2018) 

Pendeteksi 

Nominal 

Dan 

Keaslian 

Uang 

Indonesia  

Augmented 

Reality 

Uang Kertas Pendeteksi 

Nominal Dan 

Keaslian Uang 

Indonesia 

Alja 

Sandriyadi 

(2017) 

Alat Bantu 

Tunanetra  

Sensor 

Ultrasonic Dan 

Microcontroller 

Arduino Rev 3 

Kursi Roda Mengeluarkan 

Suara 

Peringatan 

Berupa 

“BEEP” Jika 

Mendeteksi 

Penghalang 

Taufik Dwi 

Septian 

Suyadhi 

(2008) 

Build Your 

Line 

Follower 

Robot  

Line Follower Robot  Robot Dapat 

Mengikuti 

Garis  

David Pang, 

St., Mt 

(2014) 

Rancang 

Bangun 

Robot 

Pengantar 

Makanan 

Line 

Follower  

Line Follower Robot Robot 

Pengantar 

Makanan 

Menuju Meja 2 

Dengan 

Menikuti Garis  

Muhamad 

Kilat 

Adinugroho 

Syaifullah 

(2013) 

Robot Line 

Follower 

Mencari 

Rute 

Terdekat 

Line Follower Robot Robot Pencari 

Rute Terdekat 

Ovandry 

Chandra 

Jakaria 

(Diajukan) 

Alat Bantu 

Jalan 

Tunanetra 

Line Follower Tunanetra Mengeluarkan 

Suara-Suara 

Tertentu Untuk 

Memberi 

Peringatan-

Peringatan 

Tertentu. 
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Dasar Teori 

2.2.1. Tunanetra 

Dari segi bahasa kata tunanetra terdiri dari kata tuna dan netra . Dalam 

kamus lengkap Bahasa Indonesia kata tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, luka 

atau rusak. Sedangkan kata netra berarti penglihatan. Dengan demikian tunanetra 

berarti buta, tetapi buta belum tentu sama sekali gelap atau sama sekali tidak dapat 

melihat. Dalam literatur bahasa inggris istilah tunanetra juga disebut dengan 

“Visual Impairment (Kerusakan Penglihatan)” atau “Sight Loss (Kehilangan 

Penglihatan)”.  

Dari kutipan Dr. Asep Supena, M.Psi mengatakan bahwa tunanetra (Visual 

Impairment) adalah “mereka yang mengalami gangguan hambatan penglihatan 

secara signifikan (berarti). Sehingga membutuhkan layanan pendidikan atau 

pembelajaran yang khusus”. Contohnya penggunaan sistem baca tulis braille, alat 

pembesar bahan bacaan dan bentuk modifikasi lainnya. 

Berdasarkan Tingkat Ketajaman Penglihatan Tingkat ketajaman 

penglihatan yang dihasilkan dari tes Snellen, dapat dikelompokkan menjadi 

berbagai tingkatan. Hasil tes Snellen 20/20 feet atau 6/6 meter menunjukkan bahwa 

penglihatannya normal.  

Gangguan penglihatan yang ringan atau yang mempunyai ketajaman antara 

6/6 meter - 6/16 m atau 20/20 feet -20/50 feet, tidak dikelompokkan pada tunanetra 

atau bahkan masih dapat dikatakan normal sedangkan yang mengalami gangguan 

penglihatan yang cukup berat atau kurang dari 6/20m atau 20/70 feet, sudah 



11 

 

 

 

dikategorikan tunanetra.  

Dengan demikian, klasifikasi tunanetra berdasarkan ketajaman penglihatan 

dapat dikemukakan sebagai berikut:  

• Tunanetra dengan ketajaman penglihatan 6/20 m - 6/60 m atau 20/70 feet -20/200 

feet. Tingkat ketajaman penglihatan seperti ini pada umumnya dikatakan tunanetra 

(low vision). Pada taraf ini, para penderita masih mampu melihat dengan bantuan 

alat khusus.  

• Tunanetra dengan ketajaman penglihatan antara 6/60 m atau 20/200 feet atau 

kurang. Tingkat ketajaman seperti ini sudah dikatakan tunanetra berat atau secara 

umum dapat dikatakan buta (bind). Kelompok ini masih dapat terbagi menjadi dua 

yaitu kelompok tunanetra yang masih dapat melihat gerakan tangan. Dan Kelompok 

tunanetra yang hanya dapat membedakan terang dan gelap.  

• Tunanetra yang memiliki visus 0. Pada taraf yang terakhir ini, anak sudah tidak 

mampu lagi melihat rangsangan cahaya atau dapat dikatakan tidak dapat melihat 

apa pun. Kelompok ini sering disebut buta total (totally blind). 

(Noer Hmairo, 2018) 

 

2.2.2. Guiding Block 

Guiding Block atau jalan pemandu, yaitu tanda yang dikhususkan untuk 

penyandang disabilitas khususnya untuk saudara kita yang tunanetra. Hal itu 

diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 

30 tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan dan 
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lingkungan (solider.id, 2018). Selain di stasiun, garis kuning ini sering di temukan 

di trotoar, perkantoran terminal dan fasilitas umum lainnya.  

Guiding Block atau tactile block adalah paving block yang di produksi 

untuk menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yakni penyandang tuna 

netra. Jalur yang digunakan untuk membantu memberikan informasi perjalanan 

bagi masyarakat difabel khususnya tuna netra dengan memanfaatkan texture ubin 

sebagai pengarah dan peringatan. DOT BLOCK Texture adalah ubin bermotif 

bulat-bulat yang memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi sekitarnya, 

atau yang menandakan bahwa mereka harus berhenti. 

 

Gambar 2.1 Dot Block (Sumber: Google, 2018) 

LINE BLOCK Texture adalah ubin bermotif garis-garis yang menunjukkan 

arah perjalanan atau menandakan mereka aman untuk berjalan. 
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Gambar 2.2 Line Block (Sumber: Google, 2018) 

 

2.2.3. Line Follower Robot 

Line Tracer Robot atau Line Followe adalah robot yang bisa bergerak 

(mobile) mengikuti jalur panduan garis. Garis pandu yang digunakan dalam hal ini 

adalah garis putih yang di tempatkan diatas permukaan gelap, atau pun sebaliknya, 

garis gelap yang di tempatkan di permukaan yang berwarna putih (cerah). 

Prinsip kerja pendeteksi garis pandu dari robot tersebut adalah bahwa tiap-

tiap warna permukaan memiliki kemampuan memantulkan cahaya yang berbeda-

beda. Warna putih memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih banyak, 

sebaliknya, warna-warna gelap memiliki lebih sedikit kemampuan memantulkan 

cahaya. Hal itu yang digunakan untuk mendeteksi garis pandu tersebut. 

Menurut Priyank Patil Dari Department Of Information Technology, K. J. 

Somaiya College Of Engineering Mumbai, India, Line Follower adalah sebuah 

mesin yang dapat berjalan mengikuti suatu lintasan jalur (Path) (sitasi). Lintasan 

jalur bisa terlihat (visible) ataupun tidak terlihat (invisible). Contohnya medan 

magnet. (Taufiq Dwi Septian Suyadhi, 2008) 

2.2.4.  Pengertian Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi yang bersifat open source yaitu 

memberikan kebebasan bagi developer untuk mengembangkan sebuah aplikasi. 

Dengan kelebihan dari sistem operasi android, akan banyak membantu pengguna 

smartphone berbasis android untuk dapat menikmati beragam aplikasi. 
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2.2.5. Android SDK (Software Development Kit) 

Android SDK adalah tools API (Application Programing Interface) yang 

diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada platform Android, Android SDK 

menggunakan bahasa pemrograman Java, untuk lebih mengembangkan aplikasi 

Android, Android SDK disediakan untuk sistem operasi Mac Os X10.4.8 atau lebih, 

Windows XP, Vista, 7,8, dan 10  serta Linux yang telah direalese oleh pihak 

Google. 

 

2.2.6. Android Accessibility Suite 

Android Accessibility Suite adalah kumpulan layanan aksesibilitas yang 

membantu Anda menggunakan perangkat Android tanpa melihat atau dengan 

menggunakan tombol perangkat. Android Accessibility Suite meliputi:  

• Menu Aksesibilitas: Gunakan menu di layar yang berukuran besar ini untuk 

mengontrol gesture, tombol hardware, navigasi, dan lainnya.  

• Klik untuk Diucapkan: Pilih sesuatu di layar Anda atau arahkan kamera Anda ke 

gambar atau teks untuk mendengar item tersebut dibacakan atau dideskripsikan 

dengan keras.  

• Tombol Akses: Berinteraksi dengan perangkat Android Anda menggunakan satu 

tombol atau lebih, atau keyboard dan bukan menggunakan layar sentuh.  

• Pembaca layar TalkBack: Dapatkan masukan lisan, dapat didengar, dan getaran 

saat Anda menggunakan perangkat Anda. 
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2.2.7 Android Studio 

Android Studio adalah Lingkungan Pengembangan Terpadu - Integrated 

Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi Android, 

berdasarkan IntelliJ IDEA . Selain merupakan editor kode IntelliJ dan alat 

pengembang yang berdaya guna, Android Studio menawarkan fitur lebih banyak 

untuk meningkatkan produktivitas Anda saat membuat aplikasi Android. 

2.2.8 Tensorflow 

TensorFlow adalah end-to-end open source platform atau platform dengan 

sumber terbuka untuk pembelajaran mesin. TensorFlow Ini memiliki ekosistem 

alat, perpustakaan, dan sumber daya komunitas komprehensif yang fleksibel, yang 

memungkinkan para peneliti mendorong teknologi mutakhir dalam ML (Machine 

learning) dan pengembang dengan mudah membangun dan menggunakan aplikasi 

bertenaga ML. 

2.2.9 Azure Custom Vision 

Azure Custom Vision adalah layanan kognitif yang memungkinkan Anda 

membangun, menyebarkan, dan meningkatkan pengklasifikasi gambar Anda 

sendiri. Penggolong gambar adalah layanan AI yang menggunakan label (yang 

mewakili kelas) untuk gambar, sesuai dengan karakteristik visualnya. Berbeda 

dengan layanan Computer Vision, Custom Vision memungkinkan Anda 

menentukan label yang akan diterapkan. 

 

https://www.jetbrains.com/idea/

