
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan  teknologi  saat  ini  mengalami 

perkembangan  yang  sangat  pesat,  sehingga  dapat  dikatakan 

bahwa  pemakaian  teknologi  telah  memasuki  kehidupan 

manusia.  Teknologi  yang  saat  ini  berkembang  dengan  pesat 

diantaranya  adalah  teknologi  komputer  dan  teknologi 

telekomunikasi.  Hampir  semua  bidang  kehidupan  manusia 

menggunakan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, 

karena  manusia  memiliki  sifat  memanfaatkan  kemudahan-

kemudahan di dalam kehidupannya, sehingga kebutuhan akan 

penggunaan teknologi tersebut meningkat.

Keberadaan komputer dan perangkat telekomunikasi   di 

dalam masyarakat sudah merupakan hal  yang biasa di  dalam 

kehidupan  sehari-hari.  Komputer  dan  juga  perangkat 

telekomunikasi digunakan untuk menunjang aktifitas kehidupan 

manusia.  Tanpa  adanya  teknologi  komputer  dan  teknologi 

telekomunikasi  niscaya  kehidupan  manusia  saat  ini  tidak 

berkembang pesat seperti sekarang ini.

Komputer  merupakan  salah  satu  alat  yang 
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perkembangannya  sangat  pesat,  baik  dari  segi  hardware 

maupun  software. Dengan perkembangan tersebut menjadikan 

komputer sebagai alat yang sangat berguna dalam penyampaian 

segala bentuk informasi. Tentunya dengan harga yang semakin 

terjangkau  dan  fungsi  yang  beragam,  membuat  komputer 

menjadi  barang  yang  mudah  dimiliki  oleh  banyak  kalangan 

masyarakat.

Telepon genggam yang sering disebut dengan handphone 

atau yang sering juga disebut dengan telepon selular (disingkat 

ponsel)  merupakan  perangkat  telekomunikasi  yang 

perkembangannya  juga  sangat  pesat  dewasa  ini.  Bahkan 

perkembangan teknologi telekomunikasi berjalan seiring dengan 

perkembangan  teknologi  komputer.  Ponsel  merupakan 

perangkat  telekomunikasi  yang  sama  dengan  telepon  kabel 

konvensional, namun lebih bersifat  portable dan  mobile. Tidak 

seperti  telepon  kabel  atau  telepon  rumah,  ponsel  dapat 

digunakan untuk menyimpan nomor kontak.  Selain  itu  ponsel 

dapat  digunakan  untuk  mengirim  pesan  singkat  atau  sms. 

Dengan  perkembangan  teknologi  yang  canggih  saat  ini 

perangkat  ponsel  dan  komputer  dapat  dihubungkan  dan 

dikomunikasikan dengan perantara kabel  (wired) atau nirkabel 

(wireless), seperti  bluetooth, infra merah dan wifi.

Komunikasi  antara  perangkat  komputer  dengan  ponsel 
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dapat  dimanfaatkan  untuk  proses  pengelolaan  manajemen 

ponsel. Manajemen ponsel meliputi proses manajemen kontak, 

manajemen  pesan  singkat  dan  manajemen  call  history. 

Manajemen kontak diantaranya adalah pembuatan kontak baru, 

pengeditan kontak dan penghapusan kontak pada ponsel serta 

backup dan  restore kontak.  Manajemen pesan singkat  antara 

lain adalah pembuatan pesan singkat baru,  pengiriman pesan 

baru ke nomor kontak, reply dan forward pesan singkat, backup 

pesan singkat ke database serta manajemen inbox dan outbox. 

Manajemen call history antara lain adalah  pemanggilan nomor 

pada history dan penghapusan call history.

Bertitik  tolak  pada  uraian  diatas  maka  muncul  inisiatif 

untuk  mengimplementasikan  komunikasi  perangkat  komputer 

dengan  ponsel  untuk  pengelolaan  proses  manajemen  ponsel 

menjadi  sebuah  aplikasi  pengelola  ponsel  dengan  menyusun 

tugas  akhir  yang  berjudul  ”PIRANTI  PERANGKAT  LUNAK 

PENGELOLA  PONSEL  MENGGUNAKAN  GAMBAS  DAN 

GAMMU”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana 

mengelola  ponsel  untuk  proses  manajemen  kontak  yang 

meliputi  pembuatan  kontak  baru,  pengeditan  kontak  dan 
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penghapusan  kontak  pada  ponsel  serta  backup dan  restore 

kontak  ke  database maupun  ke  dalam file  teks  (vCard file). 

Manajemen  pesan  singkat  yang  meliputi  pembuatan  pesan 

singkat baru, pengiriman pesan baru ke nomor kontak tujuan, 

reply dan  forward pesan  singkat,  backup pesan  singkat  ke 

database,  restore  pesan  singkat  dari  database  ke  ponsel, 

manajemen  inbox dan  outbox pesan singkat serta manajemen 

call melalui  komputer  dengan  memanfaatkan  teknologi 

komputer dan perkembangan open source.

1.3 RUANG LINGKUP

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka penyusun 

membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Batasan Antarmuka Piranti Lunak

• Antarmuka  sistem  menggunakan  sistem  operasi 

GNU/Linux

• Antarmuka  meliputi  informasi  detail  ponsel,  riwayat 

panggilan (call history), phonebook dan pesan

2. Batasan Input

• Riwayat  panggilan  (call  history),  kontak  dan  pesan 

singkat dari ponsel serta file teks (vCard file) untuk impor 

kontak ke ponsel.

3. Batasan Program
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• Output  data  pada  database diisikan  secara  otomatis 

ketika  mendapatkan  informasi  mengenai  riwayat 

panggilan  (call  history),  kontak  pada  phonebook  dan 

pesan singkat serta inbox dan outbox pada ponsel melalui 

aplikasi.

• Output data yang berupa file teks (.vcf, .csv, .html, .xml) 

di-generate melalui script python dan kode program pada 

Gambas.

1.4 TUJUAN

Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  membangun 

suatu piranti perangkat lunak pengelola ponsel adalah:

1. Membuat  perangkat  lunak  berbasis  open  source  untuk 

mengelola ponsel melalui alat bantu komputer.

2. Memberikan  kemudahan  dalam  proses  pengelolaan  ponsel 

melalui  komputer,  seperti  proses  manajemen  kontak, 

manajemen pesan singkat dan manajemen panggilan (call).

3. Meningkatkan  penggunaan  aplikasi  yang  berbasis  open 

source dengan GNU/Linux sebagai sistem operasinya.


