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Buku ini berisikan panduan bagi pemula yang ingin mempelajari 

Android langkah per langkah. Didalamnya akan di paparkan mengenai 

cara instalasi SDK, instalasi plugin ADT, membuat project Android di 

Eclipse, membuat program sederhana Android dan cara menjalankan-

nya 

TripleLands | Web, Mobile and Enterprise 

Development 

http://www.triplelands.com 

triplelands@gmail.com 
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Tutorial ini memberikan penjelasan bagaimana memulai dengan android. Kita akan memulai 

dengan melakukan instalasi Software Development Kit (SDK) 

Persiapkan lingkungan kerja computer anda 

Instalasi SDK 

Sebelum memulai dengan Android SDK pastikan bahwa pada komputer anda telah terinstall 

Java Development Kit (JDK). Jika belum terinstall maka anda dapat mengikuti tutorial FirstCup 

Java. 

Jika anda ingin membangun aplikasi menggunakan Eclipse dengan Android Development 

Tools(ADT) plugin maka pastikan bahwa anda telah memiliki versi Eclipse 3.4 ke atas. Eclipse for 

Java Developer merupakan versi yang direkomendasikan . Jika anda belum menginstall eclipse 

maka anda dapat mengikuti tutorial FirstCup Eclipse. 

Download SDK Starter Package 

SDK Starter package bukan merupakan environment yang lengkap, jadi kita tidak langsung bisa 

develop aplikasi dengan starter package. Starter package ini hanya berisikan SDK Tools yanga 

basic yang dapat digunakan untuk mendowload SDK Component yang lain. Kita bisa 

mengangapnya sebagai download manager untuk component yang dibutuhkan dalam 

mendevelop aplikasi android. Kita juga dapat mengupdate Android platform yang terbaru 

dengan mengunakan Starter Package ini 

Kita dapat mendownload versi terakhir dari SDK starter package dari SDK Download Page di URL 

berikut http://developer.android.com/sdk/index.html. 

 

Tutorial mengasumsikan bawah kita bekerja pada lingkungan Windows 7. Oleh karena itu kita 

memilih Windows Installer yang direkomendasikan untuk Windows. Windows installer tersebut 

akan melakukan pengecekan apakah Java SE Development Kit telah terinstall dan kemudian 

melakukan instalasi ke lokasi default (dapat dimodifikasi). 
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Jalankan installer yang telah selesai kita download tersebut dan akan ditampilkan welcome 

page pada screen untuk memulai proses instalasi 

 

Setelah kita menekan tombol next maka installer akan mendeteksi apakah JDK sudah terinstall.  
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Tentukan dimana lokasi SDK akan di install. Pastikan destination folder yang kita pilih tersebut 

tidak memiliki spasi untuk memperlancar penggunaan tools lain yang berhubungan dengan 

development 

 

Ingat nama dan lokasi dari Android SDK karena kita akan melakukan setting untuk ADTplugin 

dan juga untuk melakukan eksekusi dari tools melalui command line. Kemudian kita 

menentukan nama shortcut yang akan digunakan pada menu. 
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Setelah installer selesai maka kita dapat memilih untuk menjalankan starter package tersebut 
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Setelah kita menekan tombol finish maka starter package akan di load dan pilihan untuk 

melakukan instalasi package atau component yang dibutuhkan untuk development akan 

disediakan.  

 

Untuk sementara kita dapat men-cancel langkah berikut dan akan kembali lagi kesini kemudian. 

Selanjutnya kita akan melakukan instalasi plugin eclipse.  

Install ADT Plugin untuk Eclipse 

Android menyediakan plugin untuk IDE yang disebut Android Development Tools (ADT). Tools 

ini sangat membantu sekali dalam development eclipse. Eclipse dan ADT merupakan salah satu 

cara yang disarankan untuk membangun aplikasi android karena memberikan kemudahan dan 

meningkatkan produktifitas developer. Kemampuan yang diberikan adalah pembuatan project 

yang mudah, membuat UI, melakukan debugging, sampai kepada export APK (Android Pakges) 

untuk di distribusikan.  

Sebelum melakukan instalasi ADT kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa Eclipse telah 

terinstall. Jika belum anda dapat mengikuti tutorial FirstCup Eclipse. Pastikan versi yang 

terinstall 3.4 ke atas 

Metode instalasi untuk ADT ini ada dua jenis yaitu langsung update dari plugin site atau dengan 

mendownload offline plugin. Anda dapat memilih ingin melakukan yang mana. 
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Update dari Plugin Site 

Pada tutorial ini kita akan mencoba terlebih dahulu untuk melakukan instalasi denga update 

dari plugin site.  

Jalankan Eclipse terlebih dahulu. Pilih menu utama help -> install new software 

 

Sebelum melakukan instalasi maka kita ada baiknya terlebih dahulu menonaktifkan update site 

yang lain sehingga tidak memakan waktu lama untuk mengupdate keseluruhan eclipse.  Klik link 

Available Software sites  
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Uncentang semua update site sehingga tidak semua komponen di update pada saat ini 

 

Setelah anda menyimpan perubahan yang baru dibuat dan kembali ke page sebelumnya tekan 

Add pada sudut atas dan masukkan nilai berikut ini.  

Name : ADT Plugin 

Location: https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

 

Klik OK. Anda akan melihat pilihan developer tools yang dapat di install. Kita pilih semua  
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Click next anda akan diberikan preview terhadap pilihan 
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Kemudian next untuk melihat license aggrement. Pilih accept license.  

 

Setelah itu maka proses instalasi akan berjalan  
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Jika anda menemukan warning yang mengatakan bahwa file yang di download tidak di sign 

maka Ok kan saja.  

 

Tunggu beberapa saat sampai proses instalasi plugin selesai maka kita akan diminta untuk 

melakukan restart Eclipse.  

 

Restart eclipse agar plugin dapat diload sempurna. Setelah eclipse selesai di restart maka kita 

akan mendapatkan tambahan menu baru 
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Install dari ADT Plugin zip 

Bagi sebagian orang yang mengalami kesulitan karena masalah proxy dan tidak bisa 

mendownload plugin dari remote site maka kita dapat mendownload ADT plugin zip ke 

computer kita dan menginstall secara manual.  

File ADT dapat kita download dari link berikut ini 

http://dl.google.com/android/ADT_9.0.0.zip 

Setelah kita sukses maka file tersebut akan kita load dari eclipse untuk di install. Jangan 

melakukan extract terhadap file tersebut.  

Lakukan langkah-langkah untuk melakukan penambahan plugins. Help->Add New Software 

 

Browse lokasi dari ADT plugin zip tadi  
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Maka developer tools akan di load dan anda bisa menginstallnya secara normal dari local 

computer. Ikuti langkah  yang sama seperti pada cara untuk menginstall software dari update 

site remote.  

Konfigurasi ADT Plugin 

Eclipse ADT sudah terinstall dengan sempurna. Tetapi kita belum dapat menggunakannya 

secara langsung kita masih harus melakukan sedikit konfigurasi untuk menghubungkannya 

dengan SDK Starter package yang telah kita install terlebih dahulu. Kita harus memodifikasi ADT 

preferences di Eclipse 

1. Pilih Window > Preferences... untuk membuka Preferences panel 
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2. Pilih Android dari panel sebelah kiri.  

 

 
3. Untuk SDK Location pada panel utama, click Browse... dan arahkan ke direktori Androi SDK. 

Direktori SDK kita adalah direktori dimana kita menginstall Starter KIT pada langkah 

sebelumnya. 

 
 

4. Click Apply, dan OK. 
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Kita mendapatkan error berikut karena Platform Tools belum terinstall. Kita harus 

menginstallnya terlebih dahulu dengan Starter Package. Click OK. Apply dan Click Ok untuk 

menyelesaikan setting preferences. 

 

Menambahkan Platforms dan Komponen Lain 

Sebelum kita melakukan development maka kita harus melengkapi platform yang akan kita 

gunakan dengan SDK Starter package tersebut. 

SDK dipecah-pecah secara modular sehingga memisahkan komponen2 utama seperti platform 

android, add-ons, tools, contoh program, dokumentasi sehingga dapat diinstal secara terpisah. 

SDK starter package yang pertama kali kita download hanya memiliki satu component yaitu 

versi terakhir dari SDK tools. Untuk membuat aplikasi android kita juga membutuhkan minimal 

satu android platform dan SDK Platform-tools (tools dimana platform terakhir bergantung).  

Pada instalasi awal pada saat selesai menginstall Starter Kit dengan windows installer maka 

Android SDK dan AVD Manager secara otomatis dijalankan dengan semua platform dan 

component dipilih untuk di install. Sebenarnya kita hanya menclick install. Tetapi jika kita 

mengikuti seluruh pilihan ini maka kita akan mendownload dalam jumlah yang cukup besar. 

Oleh karena itu kita lebih baik memilih component yang mana yang akan kita pilih. 
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Kita dapat menjalankan Android SDK dan AVD Manager dengan salah satu cara dibawah ini : 

Perhatikan bahwa untuk setiap langkah dibawah ini kita membutuhkan hak akses administrator 

untuk melakukan update component. Oleh karena itu eclipse, sdk manager dan command 

prompt harus dijalankan sebagai administrator 

Dari lingkungan Eclipse, select Window > Android SDK and AVD Manager. 

 
Dari lingkungan Windows, dengan double-click SDK Manager.exe pada root direktori Android 

SDK 

 
 

Pada terminal atau command prompt. Jalankan command prompt dengan hak akses 

administrator. Pindah ke direktori tools/ pada Android SDK, 
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 dan kemudian eksekusi perintah android 

 

 
 

Maka Android SDK dan AVD Manager akan di load 

Untuk mendownload komponen kita menggunakan UI dari Android SDK dan AVD Manager 

berikut. Kita dapat browse SDK repository, menginstall dan mengupdate component yg baru. 

Kita tidak perlu mendownload seluruh pilihan package yang disediakan. Kita dapat memilih 

mana yang sesuai dengan kebutuhan kita.  
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Secara default ada dua jenis repository dari component untuk SDK.: Android 

Repository and Third party Add-ons  

Android Repository menyediakan component berikut: 

• SDK Tools (sudah di install di Android SDK starter package) — Terdiri atas tools untuk debug 

dan testing aplikasi juga utility tools yang lain. Kita dapat melihat SDK Tools di folder 

<sdk>/tools/  

 

 
 

 
 

. 

• SDK Platform-tools — terdiri dari tools yang diperlukan untuk membangun dan mendebug  

aplikasi, tetapi tools ini tergantung dari platform sehingga tools ini akan di update jika platform 

yang baru telah di release. Kita dapat melihat folder tersebut di <sdk>/platform-tools/  
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•  Android platforms —SDK platform ini tersedia untuk produksi android platform yang ada di 

setiap device Android.. Setiap component platform akan terdiri dari android library, system 

image, sample code, emulator. 

• USB Driver for Windows — Terdiri dari file driver yang dapat di install ke windows computer 

sehingga kita dapat menjalankan dan men-debug aplikasi pada device Android yang asli.  

• Samples — Terdiri dari contoh code dan aplikasi yang tersedia untuk setiap Android platform. 

Contoh code tersebut cocok digunakan untuk belajar fitur-fitur yang terdapat pada android.  

• Documentation — Terdiri atas dokumentasi dari versi dari Android Framework API 

Third party Add-ons menyediakan component yang digunakan untuk external library seperti 

Google Maps atau Android system image yang sudah di custom. Kita dapat menambahkan 

additional Add-on reposioties dengan menekan Add Add-on Site.  

Pada tutorial ini kita akan melakukan instalasi terhadap komponen utama minimal yang 

diperlukan untuk mendevelop aplikasi android.  

Basic komponen yang dibutuhkan tersebut adalah  

1. SDK Tools – Tools ini sudah di include pada waktu kita menginstall SDK starter package. 

Sehingga kita tidak perlu melakukan download lagi. 

2. SDK Platform-tools – Komponen ini belum kita download 

3. SDK Platform – Kita hanya butuh minimal satu platform untuk environment kita 

sehingga kita bisa menjalankan emulator. Pada saat ini kita akan mencoba platform 

yang telah stabil untuk dicoba. Kita akan menginstall SDK Platform 2.2 (Froyo) dan 2.3 

(Gingerbread) 

 

Setelah kita click Install selected maka kita akan diminta konfirmasi untuk menerima aggrement 
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Click Install. Kita akan menunggu sampai semua component  selesai di download 
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Setelah proses instalasi selesai maka kita akan diminta untuk melakukan restart 

 

Setelah kita melakukan restart adb maka kita akan mendapatkan tambahan direktori untuk 

platform tools.   

 

Pada folder platform kita mendapatkan dua android platform yaitu Android 2.2 (android-8) dan 

Android 2.3 (android-9) 
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Dengan demikian kita sudah dapat memulai development android. Kita akan membuat program 

yang paling digemari oleh programmer di seluruh dunia dan merupakan program wajib untuk 

beginner. Apalagi kalau bukan Hello World.  

Membuat Hello World  

Tutorial ini ditujukan bagi  beginner yang baru pertama kali menginstall SDK. Tutorial ini akan 

menuntun kita untuk membuat project pertama kita di android. Kita juga akan melakukan setup 

Android Virtual Device (AVD).  AVD digunakan sebagai emulator untuk menjalankan program 

android yang kita buat.  

Membuat Program Hello World dengan menggunakan Eclipse IDE sangatlah mudah. Struktur 

project dan walking skeleton untuk aplikasi sudah digenerate oleh ADT dan sudah terintegrasi 

dengan Eclipse.  

Sebelum kita membuat project tersebut terlebih dahulu kita akan membuat AVD. Program 

Hello World tersebut akan kita jalankan di Android Emulator. Android Emulator ini akan 

menggunakan definisi AVD yang telah kita buat. AVD terdiri dari system image dan setting yang 

digunakan oleh emulator.  

Membuat Android Virtual Device (AVD) 

Kita akan memulai langkah untuk membuat AVD. Kita akan membuat AVD dengan 

menggunakan eclipse.  

1. Dari menu eclipse kita pilih menu Window -> Android SDK and AVD Manager 
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2. Pada panel di sebelah kiri kita akan melihat pilihan virtual devices. Letak dari AVD 

tersebut ada di User home directory kita seperti yang di sorot (sesuaikan dengan user 

anda) 

 

3. Click new untuk membuat AVD yang baru. Sesuaikan nama dengn profile yang anda 

tentukan. Kita dapat membuat AVD untuk keperluan simulasi terhadap target device 

yang kita tuju. MIsalnya kita ingin membuat aplikasi di platform android 2.3 dengan 

width dan heigh tertentu. Kita dapat menentukannya di sini. 
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4. Setelah anda selesai menentukan konfigurasi dari AVD anda kita akan meng-click Create 

AVD 
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5. AVD tersebut akan di create dan dapat dilihat direktori fisiknya terletak di user home 

anda. Contohnya di tempat saya seperti berikut. Untuk pertama kali sebelum dijalankan 

yang tersedia hanya dua file saja. Setelah kita nanti menstart emulator untuk pertama 

kali maka image akan di create dan file akan bertambah. Oleh karena itu start awal 

emulator akan memakan waktu yang sedikit lama.  

 

6. Click Start untuk menjalankan emulator dengan AVD  yang telah kita buat. Kita akan 

diminta menentukan screen size. Terima saja nilai defaultnya untuk saat ini dan Click 

Launch 
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7. Emulator Android akan di load dan melakukan configurasi untuk pertama kali. Harap 

bersabar karena proses ini memakan waktu yang sedikit lama tergantung dari spec 

computer  yang kita miliki. Setelah proses tersebut selesai maka kita akan melihat 

tampilan kira2 seperti berikut. AVD kita telah selesai kita setup dan emulator pun sudah 

berjalan. Silahkan explore emulator tersebut.  

 

8. Click menu yang berada di tengah tersebut maka kita akan dibawa ke halaman berikut. 

Halaman ini menampilkan aplikasi-aplikasi yang tersedia pada emulator android tersbut 

 



TripleLands Tutorial 
 

TripleLands | Web, Mobile and Enterprise Development 

 

27 
9. Perhatikan kembali di direktori avd yang kita lihat tadi bahwa beberapa file telah dibuat.  

 

Perlu diperhatikan bahwa kita tidak perlu melakukan restart setiap kali kita ingin melakukan 

deployment ke Emulator Android. Kita cukup membiarkan saja emulator tersebut run selama 

kita butuhkan sama seperti smartphone kita yang cukup sekali kita hidupkan. Karena waktu 

yang dibutuhkan untuk menjalankan android emulator tersebut cukup lama sehingga kita tidak 

perlu bolak balik restart untuk deploy.  

Membuat Project Android 

Setelah kita selesai mempersiapakan semua lingkungan pengembangan maka kita akan 

membuat project dengan eclipse.  

1. Buat Project baru dari File->New->Project 

 

2. Kita akan mendapatkan Folder Android pada wizard tersebut. Kita akan memilih Android 

Project dan Klik Next 
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3. Kita akan melengkapi isian untuk project wizard tersebut. Lengkapi isian tersebut sesuai 

dengan gambar yang tercantum dibawah ini.  
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Berikut penjelasan dari setiap field yang kita isi : 

Project Name 

Isi dengan nama dari project kita. Nama project ini akan menjadi nama direktori dari 

project eclipse 

Application Name 

Nama ini akan tampil sebagai title dari aplikasi kita yang muncul di device android 

Package Name 

Nama ini digunakan sebagai nama package untuk main activity kita. Konvensi yang 

digunakan sama dengan standar penamaan package di java.  

Nama package haruslah unique dari semua nama package yang ada di Android System. 

Hal ini disebabkan nama package tersebut digunakan sebagai unique id untuk aplikasi. 

Jadi gunakan standar penamaan yang sesuai dengan konvensi yang berlaku untuk 

package di java.  

Penamaan package yang standar adalah dengan menggunakan nama yang sesuai 

dengan organisasi atau company. Misalnya kita memiliki public domain internet 

www.triplelands.com. Maka kita dapat memberikan nama package dengan 

membalikkan nama domain tersebut sebagai berikut. com.triplelands.smsdong untuk 

aplikasi smsdong.  

 

Create Activity 

Nama ini akan diberikan untuk kelas yang akan digenerate oleh eclipse sebagai stub. 

Kelas ini merupakan subclass dari Activiy. Activity merupakan kelas yang dapat 

dijalankan dan melakukan task. Sama seperti main program pada program java biasa. 

Activity juga dapat membuat dan menampilkan UI jika diinginkan. Kebanyakan Activity 

digunakan untuk menampilkan grafis atau User interface sehingga orang kebanyakan 

menggangapnya sebagai form. Activity yang digenerate akan menjadi main activity 

sebagai entry awal aplikasi ini.  

Min SDK Version 

Nilai berikut akan menentukan API level yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Sehingga 

aplikasi ini tidak dapat dijalankan pada level yang lebih rendah. Ini juga digunakan untuk 

membatasi device platform yang digunakan sebagai target dari aplikasi kita.  
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4. Tekan finish dan skeleton project android kita telah digenerate oleh Eclipse. Kita dapat 

melihatnya di Package explorer pada panel sebelah kiri. 

 

Berikutnya kita akan menelaan beberapa component2 penting yang digunakan untuk aplikasi 

android HelloWorld ini. Beberapa component tersebut adalah Source code java yaitu 

HelloWorld.java, XML UI Layout main.xml, dan Manifest file yaitu AndroidManifest.xml 

 

Kita akan melihat sekilas isi dari HelloWorld.java  

 

Kelas HelloWorld ini adalah entry point atau program utama yang akan di load oleh Android. 

Kita mengamati bahwa HelloWorld merupakan subclass dari Activity. Activity ada bagian dari 

aplikasi yang digunakan untuk melakukan aksi. Satu aplikasi terdiri dari beberapa activity yang 

saling lepas. Pada project berikut ini kita memiliki satu Activity yaitu HelloWorld yang 

merupakan activity utama. Kita mengatakan activity utama karena activity ini akan di load 

pertama kali pada saat aplikasi ini dibuka.  

Pada satu saat layar android hanya dapat menampilkan satu activity saja. User hanya dapat 

berinteraksi dengan satu activity pada satu saat. 
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Kelas yang mengextends Activity akan dipelihara lifecycle nya oleh system Android ketika 

Activity itu start. Kita melihat bahwa Activity HelloWorld memiliki satu method onCreate(). 

Method tersebut merupakan method yang diturunkan (inherit) dari kelas Activity. Method 

tersebut akan dipanggil oleh system Android ketika Activity kita start.  

Hal-hal yang biasa dilakukan di dalam method onCreate adalah inisialisasi dan pengaturan UI. 

Activity tidak hanya digunakan untuk menampilkan user interface tetapi kebayakan seperti itu. 

Method onCreate pada Activity di atas memiliki maksud untuk menampilkan interface yang 

disusun layoutnya pada main.xml. hal tersebut dapat kita ketahui dari code berikut 

setContentView(R.layout.main); 

Content View dari layout yang akan ditampilkan tersebut di definisikan di main.xml. 

R.layout.main merupakan id yang digunakan untuk mengenali resource xml yang ada di res 

(resource) folder. Sesuai dengan nama identifiernya kita dapat menentukan lokasi dari file xml 

yang dimaksud. Kita dapat menemukannya di folder res/layout/main.xml.  

 

Code xml untuk main terlihat seperti berikut. Kita memiliki satu buah TextView yang diletakkan 

pada LinearLayout 
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Kemudian kita melihat AndroidManifest.xml. File berikut digunakan oleh android untuk 

menentukan perlakuan terhadap aplikasi yang kita buat. Seperti kita lihat di bawah kita 

mendefinisikan HelloWorld sebagai main activity kita. Setiap component yang kita buat agar 

dapat dikenali oleh android harus terlebih dahulu di daftarkan ke dalam manifest berikut. Salah 

satu contoh dari component android tersebut adalah Activity. 

 

 

 

Menjalankan Program HelloWorld 

Kita kemudian akan mencoba menjalankan program HelloWorld tersebut dengan cara berikut 

1. Klik kanan pada project HelloWorld -> Run As -> Android Application 

 

2. Jika anda tidak mematikan emulator android sebelumnya maka kita akan dengan cepat 

melihat hasil dari HelloWorld tersebut seperti berikut 
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Selamat!!! Sekarang anda telah resmi menjadi Android developer dengan membuat program 

yang paling laris di bumi. Berikutnya kita akan mempelajari struktur dari aplikasi android dan 

fundamental. Silahkan ikuti tutorial berikutnya.  

 


