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I. Pendahuluan 

A. Deskripsi Desain 

 

Aplikasi android yang saya usulkan sebagai tugas akhir kuliah Pemrograman Perangkat 

Telekomunikasih Bergerak, saya beri nama Happy Drive. Dengan harapan aplikasi ini bisa membuat 

pengendara mobil dan motor merasa bahagian selama berkendara, karena dapat mendengar sound 

player seperti murrotal Al Quran, dll. Kemudian dapat memotret atau merekam video kejadian di 

jalan dan diemailkan atau update status di facebook via email, memantau lokasi sekarang dan sms 

yang masuk via Text To Speech (TTS), reply sms otomatis selama berkendara, dll. 

 

B. Fitur dan Desain 

 

Aplikasi Android Happy Drive memiliki gambar utama berupa mobl yang dipakai sebagai tombol yang 

diberi yang menunjukkan kita sedang berkendara, tombol ini berfungsi untuk memulai sound player 

dengan mengklik gambar dan menghentikan sound player dengan long klik. Di samping gambar 

mobil ada tombol dengan gambar kamera dan gambar compact disk (CD). Gambar CD in berfungsi 

untuk membuka screen list sound untuk dipilih mana yang akan dimainkan. Di bagian setting 

tersedia text box untuk yang diisi dengan judul sound dan root atau alamat folder. Kemudian kita klik 

tombol add/delete list untuk add list baru, dan long klik tombol add/delete list untuk mendelete 

default file yang telah dipilih dari list.  

Gambar kamera dengan sekali klik akan membuka aplikasi capture foto atau record video dan 

kemudian disimpan di SD card. Dengan long klik pada gambar kamera akan memunculkan email 

dengan otomatis terisi alamat email tujuan dan subject. Alamat email dan tujuan ini disimpan pada 

bagian setting yang tersedia text box dan tombol untuk menyimpan. Diharapkan dengan fitur ini bisa 

mengrim attachment foto atau video yang baru diambil ke alamat email tertentu atau facebook via 

email. Subject email ini juga secara otomatis akan ditambahnkan alamat sekarang dan koordinat 

sekarang. 

Tombol TTS/Lokasi Sekarang jika diklik akan menjalankan Text To Speech (TTS) alamat poisi kita saat 

ini, sehingga kita mengetahui dimana posisi kita tanpa perlu membaca.  Dibawahnya tersedia display 

posisi saat ini berupa alamat dan latidude, longitude, serta text box untuk kata-kata auto reply sms. 

Display posisi sekarang ini akan berubah secara adaptif bila poisisi kita berubah. Check box 

digunakan untuk menghidupkan fitur auto reply sms jika dicentang, dan mati jika tidak dicentang. Di 

sebelah kanan ada duah buah tombol:  

- Map/Simpan Lokasi: 

o Klik akan open google map berupa posisi terkini  

o Long klik akan menyimpan dan mendisplay posisi sekarang di bagian Tempat yang 

Diingat 

- Auto Reply SMS 

o Menyimpan kata-kata di Text box yang dipakai untuk membalas sms secara 

otomatis. Kata-kata ini akan digabungkan secara otomatis dengan alamat sekarang 

dan posisi koordinat sekarang. 

Bagian berikutnya dibatasi dengan tombol persegi panjang yang dinamai dengan Tempat yang 

diingat. Jika tombol ini diklik maka akan membuka aplikasi google map berupu direction dari tempat 



sekarang ke tempat yang diingat. Fitur ini bisa dipakai jika kita memarkir mobil atau motor yang jauh 

sehingga kita lupa tempatnya. Dibawah tombol ini terdisplay alamat dan koordinat yang tersimpan. 

Bagian selanjutnya dibatasi oleh tombol persegi panjang dengan nama tombol SMS Terakhir. Jika 

diklik maka tombol ini akan menjalankan fitur Text To Speech SMS yang terakhir. Di bawahnya ada 

label untuk mendisplya nomor telfon dan isi SMS yang terakhir datang. Jika ada sms masuk juga 

dengan otomatis akan melakukan Text to Speech Nomor Telfon dan isi dari SMS.  Di sebelah kanan 

ada tombol dengan gambar Gagang Telefon yang jika ditekan akan secara otomatis menelfon nomor 

telfon dari SMS Terakhir yang masuk. Dan dibawah Tombol dengan gambar Gagang Telfon ada TTS 

Ceck Box, yang jika dicentang akan mengaktifkan seluruh fitur TTS. 

Bagian terakhir yang paling bawah adalah bagian Setting. Berisi Text Box untuk isian List Sound dan 

Alamat Folder dengan tombol Add/Delete List: 

- Klik akan menambahkan item ke dalam List Sound dan ditaruh di urutan paling bawah. 

- Long Klik akan menghapus satu item yang telah dipilih pada list 

Kemudian ada text box yang berisi alamat email tujuan dan subyek email yang secara otomatis akan 

mengisi To dan Subjek pada fitur Email.  

Aplikasi ini cocok digunakan untuk pengemudi pengendara mobil maupun motor yang dilengkapi 

dengan earphone. 

Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan App Inventor (http://www.appinventorbeta.com) dalam 

mendesain dan memprogram seperti berman dengan puzzle.  

 

C. Kontribusi 

 

Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan App Inventor untuk mengembangkan, menggabungkan 

aplikasi dari tutorial Kitty Purr, Tour Map, NTWD II dan “Android, Where’s My Car”. Kitty Purr 

mempelajari bagaimana mengklik gambar untuk mengeluarkan suara. Map Tour mempelajari 

bagamana membuat list dan launc peta. No Text While Driving II yang dapat memberikan balasan 

sms otomatis ketika sedang berkendaraan dan juga alamat yang diambil secara otomatsi dari GPS 

dan kemudian membacakan text dengan menggunakan text-to-speech.  Kemudian Where’s My Car 

yang menampilkan alamat dan posisi saat ini berdasarkan informasi dari GPS satelit maupun posisi 

BTS, kemudian menyimpan posisi saat ini dan ketika berpindah tempat, maka ketika ada perbedaan 

lokasi saat ini dan yang tersimpan, dengan menggunakan activity starter untuk melihat arah pada 

aplikas map. 

 Kontribusi saya pada aplikasi ini adalah yaitu: 

- Design, saya perbaki dengan tema warna biru, background, mengoptimalkan seluruh gambar 

dan tombol dengan klk dan long klik,  dengan warna biru yang menarik.  

- Kamera Capture dan Launch Email dengan satu tombol yaitu tombol kamera dengan 

memainkan klik dan long klk. 

- Gambar mobil sebagai penghias dan penanda bahwa aplikasi ini adalah untuk berkendara 

saya manfaatkan sebagai sound player dengan start dan stop yang merupakan variasi dari 

klik dan long klik. Dan juga bisa menambah dan mengurangi list sound player ini. 

- Text to Speech saya aplikasikan pada current address, sms yang masuk dan juga sms terakhir 



- Display sms terakhir. 

- Satu tombol klik untuk menelfon ke nomor yang berasal dari sms terakhir. 

- Check box untuk mengaktifkan auto reply sms dan juga TTS. 

- Embedded alamat email tujuan dan subject ketika launch email. 

 

D. Test Device dan OS 

 

Aplikasi Happy Drive ditest dengan menggunakan perangkat telekomunikasi bergerak berupa 

Samsung Galaxy Mini: 

- No Model: GT-S5570 

- Versi Android: 2.2.1 

- Versi Baseband: S5570DXKB1 

- Versi  Kernel: 2.6.32.9-perf root@SE-S604#1 

- Nomor Versi: FROYO.DXKB1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Screen Shots 
 

Aplikasi ini di desain hanya satu screen untuk kemudahan bagi pengemudi kendaraan. Sehingga 

untuk mengakses ke semua fitur hanya dengan cara scroll ke bagian bawah sampai selesai. 

Klik

Scroll Down

Klik

Scroll Down

Klik

Klik

Long Klik

Klik

Klik

 



III. APP INVENTOR DESIGN 
 

 

 



IV. BLOCK EDITOR 
 

 

 

A. Sound Player 

 

 



B. Lokasi (Alamat, dan Koordinat) 

 

C. Peta Lokasi Sekarang dan Direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Inisiasi Screen 

 

 

 

E. Email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Text To Speech, Kamera dan Phone Call 

 

 

 

G. SMS Auto Reply dan Dsplay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. FLOW CHART 
 

 

 



VI. CLASS DIAGRAM 
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VII. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Saya telah berhasil membuat sebuah aplikasi yang diberi nama Happy Drive Versi 1.0. Aplikasi ini 

merupakan pengembangan dan penggabungan dari beberapa tutorial di App Inventor. Saya juga 

membuat desain yang cantik dan juga menambah beberapa fitur yang menurut saya berguna selama 

berkendara. 

Berikut beberapa pengembangan dar Aplikasi ini untuk kedepannya: 

- Send email sekali klik tombol include attachment 

- Menambahkan list sound langsung dari folder 

- Menambahkan fitur list posisi tujuan 

- Pause, break, next, previous and random function untuk sound player 

- Filter auto reply lokasi current address and koordinat kepada spesific penerima 

Terima kasih kepada Dr-Ing. Eueung Mulyana yang telah memberikan ilmunya dalam kuliah ini, dan 

memotivasi saya untuk membuat aplikasi saya sendiri untuk pertama kali. Begitu menantang dan 

menyenangkan ketika aplikasi telah jadi.  

 


