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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap orang membutuhkan komunikasi untuk menjaga 

hubungan dengan teman atau keluarga. Perangkat yang sering 

digunakan saat ini adalah ponsel atau telepon selular yang 

dapat dibawa kemanapun mereka berada. 

Perkembangan telepon selular saat ini telah banyak 

mengalami kemajuan, bahkan telepon selular saat ini telah 

dapat dikatakan sebagai sebuah alat atau perangkat yang 

multifungsi. Hal ini didukung dengan fakta bahwa kemampuan 

rata-rata yang dimiliki telepon selular sat ini yang semakin 

bagus salah satunya adalah tipe telepon selular yang support 

Java, dimana berbagai aplikasi yang dapat dibuat dan dipasang 

pada ponsel menyerupai aplikasi pada komputer. 

Salah satu aplikasi yang banyak digunakan pada ponsel 

adalah aplikasi chatting. Chat merupakan konsep berkirim 

pesan, dimana seseorang dapat mengirim informasi ataupun 

sebaliknya yaitu menerima informasi. Berdasarkan hal tersebut 

maka perlu dibuat suatu aplikasi chatting dengan koneksi GPRS 

menggunakan compiler J2ME dan NetBeans 6.1 sebagai IDE 

pada Windows. Perangkat lunak yang dikembangkan nantinya 
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diharapkan dapat menjadi alternatif aplikasi chatting yang ada 

saat ini (Yahoo, Facebook, MSN). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana membangun aplikasi chatting menggunakan 

bahasa pemrograman J2ME untuk digunakan pada ponsel dan 

menggunakan NetBeans 6.1 sebagai IDE. Bagaimana 

membangun aplikasi chat pada ponsel menggunakan koneksi 

GPRS. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar nantinya penelitian ini tidak terjadi hal-hal yang 

membingungkan maka perlu adanya ruang lingkup yang jelas. 

Ruang lingkup penelitian ini antara lain : 

a. Aplikasi ini dibangun menggunakan NetBeans 

Mobility Pack pada NetBeans IDE 6.1 dengan sistem 

operasi Windows. 

b. Aplikasi ini menggunakan server yang dibuat secara 

manual dengan layanan XAMPP dari Apache. 

c. Proses chatting dibatasi pada data dalam bentuk 

teks. 
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d. Apliakasi ini hanya dapat menampilkan status group 

yang aktif atau online. 

e. Registrasi user via web. 

f. Aplikasi ini hanya dapat berjalan pada ponsel Nokia 

dan Sony Ericsson yang memiliki fitur Java MIDP 2.0. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 

mengaplikasikan prinsip pemrograman perangkat bergerak 

(mobile) menggunakan Java dan menambah kemampuan ponsel 

untuk dapat melakukan chatting menggunakan koneksi GPRS. 

 


