INTISARI

Perkembangan teknologi komunikasi dalam masyarakat menyebabkan semakin cepatnya suatu informasi menyebar. Perkembangan teknologi komunikasi ini terlihat sangat pesat terutama pada bidang komunikasi tanpa kabel/nirkable (wireless). Salah satu peralatan komunikasi yang sedang trend saat ini adalah Ponsel atau Hand Phone. Pada saat ini hampir dapat dipastikan setiap orang memiliki ponsel pribadi, baik itu dari kalangan bisnis, pedagang, Mahasiswa dan bahkan pada kalangan pelajar.
Kemampuan ponsel sebagai media komunikasi saat ini telah bertambah, bermula dari dipergunakannya ponsel untuk berkomunikasi dengan cara berbicara (menelepon), berkembang dengan fasilitas pengiriman pesan singkat yang lebih dikenal dengan SMS, berkembang lagi menjadi EMS yang dapat mengirimkan pesan yang lebih panjang, bahkan sampai pada MMS yang dapat mengirimkan gambar/image serta suara, dan sampai saat ini ponsel tidak hanya dipergunakan untuk berkomunikasi saja namun telah berubah menjadi media hiburan karena telah dilengkapi dengan game-game ringan dan dapat digunakan untuk melakukan browsing internet baik dengan WAP maupun GPRS, bahkan juga dapat digunakan untuk menonton siaran televisi. Namun kemampuan tersebut hanya dapat diperoleh dari ponsel-ponsel keluaran terakhir.
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini kami akan membuat sebuah applikasi nirkabel (Wireless Application) yang memanfaatkan penggunaan ponsel sebagai remote untuk mengendalikan peralatan elektronika dari jarak jauh. Dalam applikasi ini kami menggunakan salah satu fasilitas dari jaringan GSM, yaitu SMS. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap ponsel GSM pada saat ini telah memiliki kemampuan untuk mengirimkan SMS, bahkan beberapa ponsel yang lebih baru telah dilengkapi juga dengan fasilitas WAP dan GPRS. Namun karena dari segi biaya SMS lebih murah dan lebih banyak dipergunakan, sehingga penerapan WAP maupun GPRS sebagai media untuk melakukan sistem remoting terlalu mahal dan tidak cocok untuk ponsel-ponsel model lama karena belum memiliki fasilitas tersebut.
Dalam pembuatan applikasi nirkabel ini bahasa pemrograman yang digunakan adalah Borland delphi dan ponsel yang digunakan adalah buatan Nokia. Alasan kami membuat program ini dengan menggunakan ponsel nokia adalah karena ponsel tersebut mudah didapatkan, selain itu alasan utama kami adalah karena dalam pemrograman ini kami menggunakan komponen Delphi yang hanya mendukung komunikasi dengan ponsel Nokia.


