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ABSTRAKSI 

Perkembangan teknologi di era modernisasi sangatlah besar dan memberikan efek 

yang sangat besar bagi masyarakat luas, dimana peran masyarakat akan mengikuti 

perkembangan zaman termasuk didalamnya untuk mengikuti perkembangan teknologi di 

dunia IT. Salah satu contoh adalah perkembangan perangkat seluler dengan sistem operasi 

Android atau sering disebut dengan ”smartphone”,dimana fungsi utamanya adalah sebagai 

alat komunikasi. Di dalam berkomunikasi, perangkat Android menyediakan beberapa 

aplikasi sesuai keiinginan pengguna untuk diterapkan di dalam perangkat Android selain 

aplikasi pabrikan yang ada didalam perangkat tersebut. Salah satunya adalah alat komunikasi 

Short Mesagging Service (SMS) dimana didalam aplikasi ini menerapkan masukkan kata 

atau kalimat untuk dikirim kepada pengguna yang lain. Di Play Store, tempat resmi untuk 

melakukan pengunduhan aplikasi Android sudah banyak aplikasi pihak ke-tiga dengan 

berbagai jenis dan varian untuk dinikmati pengguna. 

 Dalam Aplikasi Pesan SMS Manager Berbasis Android ini, adalah aplikasi untuk 

mempermudah dalam berkomunikasi internal, dimana peran aplikasi ini adalah sebagai 

penjembatan antara masukkan pesan singkat dengan beberapa aplikasi bawaan atau aplikasi 

yang sudah ada di dalam perangkat Android. Aplikasi ini berisi tampilan untuk pemasukkan 

nomor, pesan dan pilihan dalam pengiriman. Untuk membuat aplikasi ini dibutuhkan 

beberapa software dan tool pendukung yaitu Eclipse Android Development Tool, Software 

Development Kit (SDK Manager), Android Virtual Device (AVD Manager), Java 

Development Kit  (JDK), Java Standart Edition (JavaSE) dan perangkat Android sebagai 

emulator. 
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Dengan adanya aplikasi pesan singkat ini diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah pengguna Android dalam beriteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna 

perangkat Android lainnya. 

Kata Kunci  : Aplikasi Short Mesagging Service (SMS), Voice to Text  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi di era 

globalisasi seperti saat ini sangatlah pesat 

dan memberikan beberapa hal-hal baru di 

dalam dunia Informatika. Salah satunya 

adalah perkembangan perangkat keras 

sebagai media komunikasi yang berbasis 

sistem operasi Android, dimana menjadi 

kebutuhan masyarakat luas sebagai alat 

komunikasi modern. Selain perangkat keras 

yang sering disebut “Smartphone” yang 

berbasis sistem operasi Android ini sedang 

merajai pasaran perangkat komunikasi juga 

sangat mudahnya di dapat oleh masyarakat 

dengan harga yang terjangkau dari kalangan 

bawah sampai dengan menengah ke atas. 

Dengan adanya perangkat ini masyarakat 

sebagai pengguna smartphone berbasis 

android dapat dengan mudah memanfaatkan 

fitur-fitur Android berupa informasi dan 

komunikasi. 

Di dalam perangkat smartphone 

berbasis Android ini pun pengguna dapat 

melakukan komunikasi seperti fungsi 

perangkat seluler pada umumnya, hanya 

saja pada sistem operasi berbasis Android 

ini media yang digunakan dalam 

berkomunikasi dapat memilih variasi 

maupun jenis tema yang diinginkan di 

dalam toko resmi Android di Play Store. 

Pengguna menjadi tidak bosan dalam 

melakukan kirim pesan singkat dengan 

jenis aplikasi dan tema aplikasi yang sama. 

Komunikasi adalah unsur utama sebuah 

perangkat seluler, maka Android 

memberikan berbagai ragam aplikasi pesan 

singkat sebagai media pengirim pesan 

untuk memberikan kesan indah pada 

tampilan pesan singkat dan berbeda dengan 

tampilan yang ada sesuai kreasi dari 

development yang mengunggahnya ke 

dalam play store. Dalam pesan singkat 

SMS Manager sesuai judul ini, SMS 

Manager adalah salah satu aplikasi pesan 

singkat untuk perangkat Android. SMS 

Manager berperan sebagai media pengirim 

pesan singkat dan media pengolahan data 

pesan. 

Seiring berkembangnya teknologi 

yang telah diciptakan oleh pengembang 

handal dalam mempermudah akses 

pengguna Android, yaitu voice text yang 

menggunakan metode recognizer. Di dalam 

teknologi ini berfungsi untuk merubah pola 

suara yang masuk melalui microphone pada 

perangkat Android ke dalam bentuk teks 

dan sebaliknya teks akan dirubah ke dalam 

bentuk suara melalui media speaker. Dari 

beberapa survey aplikasi sms Android 

pihak ketiga maupun aplikasi yang ada di 

pasar Android play store, masih banyak 

yang belum menerapkan teknologi voice 

text recognizer.  

Di dalam SMS Manager ini 

dikembangkan untuk memberikan teknologi 

voice text recognizer untuk jenis speech-to-

text, untuk menampilkan isi pesan dengan 

media suara. Pengguna perangkat Android 

yang menggunakan aplikasi SMS Manager 

ini akan dimudahkan dalam pengisian pesan 

dengan metode keyboard perangkat atau 

dengan recognizer speech-to-text. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Malaysianto Yudha Priawan (2013)  dalam 

jurnalnya yang berjudul “Teknologi, 

Smartphone dan Android”, menjelaskan 

tentang penelitiannya terhadap 

perkembangan dunia IT khususnya adalah 

teknologi, smartphone, dan android bahwa 

berdasarkan dari pandangan umum, 

perubahan pola pikir, hubungan sosial, serta 

kebudayaan dipengaruhi oleh kemajuan 

teknologi yang semakin pesat. Ironisnya, 

masyarakat Indonesia kebanyakan 

menerima perkembangan teknologi baik 

dari sisi positif dan negatif dan tidak 

memilih terlebih dahulu mana yang baik 

dan mana yang tidak. Oleh karena itu, 

sangat diperlukan adanya kesadaran diri 



dalam menghadapi kemajuan teknologi agar 

tidak terjerumus dalam hal hal negatif dari 

kemajuan teknologi.Dalam hal smartphone 

juga ikut berperan dalam merubah sifat 

sikap manusia, bahkan di zaman sekarang 

anak kecilpun sudah dapat memakai 

smartphone baik untuk bermain game, 

multimedia, dan lain-lain. Perkembangan 

teknologi khususnya teknologi dalam 

bidang alat komunikasi dan smartphone 

telah membawa pengaruh yang besar bagi 

penggunanya baik dari sisi positif dan sisi 

negatif, sisi positifnya perkembangan 

teknologi mempermudah manusia dalam 

melakukan sesuatu dengan cepat dan 

mudah sehingga jarak dan waktu tidak 

menjadi masalah, sisi negatifnya 

berkurangnya sikap perilaku seseorang 

terhadap keadaan sekitar dengan trunnya 

nilai-nilai sosial dan lunturnya budaya 

luhur.  

Android sebagai sistem operasi smartphone 

yang sedang merajai dunia teknologi lebih 

banyak sebagai pilihan masyarakat umum 

karena selain Android adalah open source, 

Android juga murah sehingga masyarakat 

tidak memerlukan pengeluaran biaya yang 

banyak untuk bisa mendapatkan 

smartphone berbasis Android. Selain itu 

juga fitur Android menyediakan aplikasi 

dari pihak ke-tiga yang menambah daya 

tarik pengguna smartphone  berbasis 

Android ini untuk mendapatkan informasi, 

komunikasi, maupun permainan. 

Murtiwiyati dan Glenn Lauren 

(2013) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Aplikasi Pengembangan Pembelajaran 

Budaya di Indonesia Berbasis Android” 

menjelaskan bahwa Android dalah sebuah 

sistem operasi untuk perangkat mobile 

berbasis Linux. Android juga memberikan 

platform terbuka bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi sesuai 

keinginan. Selain itu juga menjelaskan 

dalam menguraikan tentang metode 

perancangan dan pembuatan aplikasi 

pembelajaran budaya Indonesia untuk anak 

sekolah dasar dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi yaitu melalui 

smartphoneberbasis android.Pembuatan 

aplikasi pembelajaran budaya ini dengan 

menggunakan software berbasis Java dan 

XML. Pengembangan aplikasi ini 

menggunakan model waterfall. Aplikasi ini 

menampilkan informasi tentang budaya 

Indonesia yang akan dibagi ke dalam 6 

kategori, yaitu : pakaian adat, rumah adat, 

tarian adat, senjata tradisional, alat musik, 

dan suku. Dimana masing-masing kategori 

diberikan 1 contoh dari setiap provinsi. 

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan latihan-

latihan soal, yang berisi pertanyaan seputar 

kebudayaan yang sudah dijelaskan dalam 

aplikasi tersebut. Untuk mempermudah 

pencarian juga akan ditambahkan fasilitas 

search dengan mengetikan nama provinsi 

tiap budaya.Berdasarkan pada hasil uji 

coba, aplikasi ini dapat berjalan dengan 

sangat baik pada perangkat berbasis android 

dengan versi 2.3 ke atas. 

Novia (2013) dalam penulisan 

artikelnya dengan judul “Pengertian 

Tentang Short Mesagge Service (SMS)” 

menerangkan bahwa Short Message 

Service(SMS) adalah fasilitas untuk 

mengirim dan menerima suatu pesan 

singkat berupa teks melalui perangkat 

nirkabel, yaitu perangkat komunikasi 

seluler. Dalam hal ini perangkat yang 

digunakan adalah perangkat seluler berbasis 

Android dengan kelebihan dari SMS adalah 

biaya murah. 

Selain itu SMS merupakan metode store 

dan forward sehingga didapat keuntungan 

untuk pengiriman pesan singkat melalui 

jaringan nirkabel dan tanpa batas jangkauan 

jarak, artinya pengguna dapat melakukan 

pengiriman pesan di luar jangkauan service 

area yaitu adalah denah jaringan nirkabel. 

Sebuah pesan SMS maksimal terdiri dari 

140 bytes, dengan kata lain sebuah pesan 

bisa memuat 140 karakter 8-bit, 160 



karakter 7-bit atau 70 karakter 16-bit untuk 

Bahasa Jepang, Bahasa Korea dan Bahasa 

Mandarin yang memakai Hanzi (Aksara 

Kanji/Hanja). Selain 140 bytes ini ada data-

data lain yang termasuk. Adapula beberapa 

metode untuk mengirim pesan yang lebih 

dari 140 bytes, tetapi seorang pengguna 

harus membayar lebih dari sekali. Misalnya 

pesan yang dikirimkan terdiri dari 167 

karakter, maka pesan ini akan dipecah 

menjadi 2 buah SMS (1 buah SMS dengan 

160 karakter dan 1 SMS dengan 7 karakter). 

Kedua SMS ini akan dikirimkan sebagai 2 

SMS terpisah dan di sisi penerima akan 

digabungkan menjadi satu SMS lagi. 

Elemen yang dapat mengirim maupun 

menerima pesan pendek dinamakan 

External Short Message Entities (ESME). 

ESME dapat berupa applikasi software di 

dalam mobile handset, faksimili, remote 

internet server, dan lain-lain. ESME juga 

dapat berupa server yang menghubungkan 

Short Message Service Center (SMSC) 

secara langsung atau via gateway. Dengan 

teknologi GSM/GPRS, operator jaringan 

telepon dapat dengan mudahnya melakukan 

pertukaran pesan dari jaringan yang 

berbeda. Pemetaan sinyal dilakukan 

diantara dua jaringan telepon. dalam 

pemetaan dua jaringan ini, SMSC dari 

pembuat ESME mengolah Home Location 

Register (HLR). 

I Kadek Suryadharma, Gelar 

Budiman dan Budhi Irawan (2014) dalam 

artikelnya “Perancangan Aplikasi Speech 

To Text” menerangkan bahwa Speech 

recognition atau pengenalan ucapan 

merupakan teknologi yang mampu 

mengenali pembicaraan atau perkataan 

tanpa memperdulikan siapa pembicaranya. 

Masukan berupa suara mampu diubah 

menjadi text yang mampu dibaca. Speech 

recognition banyak di implementasikan 

dengan perangkat pintar, mobil, television, 

ruangan dan masih banyak yang lainnya. 

Dengan menggunakan teknologi seperti ini 

memudahkan kita untuk melakukan 

perintah menggunakan suara semisal pada 

mobile application. Saat ini perkembangan 

smart phone sudah sangat maju. Penerapan 

speech recognition pada aplikasi android 

terus dilakukan, speech to text salah 

satunya. Untuk itu dibuat sebuah aplikasi 

android speech to text dari bahasa inggris 

ke bahasa bali menggunakan pocketsphinx. 

Aplikasi ini tidak memerlukan akses 

internet sehingga dapat digunakan di mana 

saja bagi para wisatawan yang berminat 

mengetahui sedikit kata-kata dalam bahasa 

bali. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga 

ditujukan bagi pengguna android yang ingin 

menambah perbendaharaan kata dalam 

bahasa bali.  

Aplikasi ini mampu memberikan akurasi 

diatas 80% dari hasil analisis parameter-

parameter yang digunakan. Dari hasil 

pengujian dengan MOS didapat nilai di atas 

4. Dengan kata lain aplikasi dapat diterima 

user dan dinilai baik oleh pengguna. 

Terdapat beberapa teori yang perlu di kaji 

dalam penelitian tentang aplikasi yang 

dikerjakan adalah : 

1. Eclipse Android Development Tool  

Eclipse Android Development Tool 

adalah tools android yang berfungsi sebagai 

media dalam merancang, menguji, dan 

melakukan debuging untuk mengeksekusi 

aplikasi yang akan dikerjakan. sehingga 

aplikasi ini dapat digunakan oleh 

developmer Android baik yang sudah 

terbiasa di dunia programer maupun yang 

masih baru menjalani programer dalam 

development sebuah aplikasi berbasis 

Android. Dalam aplikasi ini programer 

memungkinkan untuk membangun varian 

dalam kategori Android PacKage (APK) 

untuk layanan Google dan berbagai jenis 

perangkat. Di dalam Eclipse Android 

Development Tool perlu menambah 

pemasangan Software development Kit 



(SDK Manager) sebagai syarat untuk 

menjalankan coding pengerjaan aplikasi 

dan membutuhkan spesifikasi perangkat 

komputer dan laptop sebagai berikut :  

Resolusi layar 1280 x 800 

Harddisk 1 GB 

RAM 1 GB 

Windows 7, 8, 8.1 Pro (atau lebih) dengan 

base 32bit dan 64 bit 

2. Software Development Kit (SDK 

Manager) 

Software Development Kit (SDK 

Manager) atau Android SDK adalah tools 

bagi para programmer yang ingin 

mengembangkan aplikasi berbasis Android. 

Android SDK telah dirilis pada tanggal 12 

November 2007, Android SDK mencakup 

seperangkat alat pengembangan yang 

komprehensif. Android SDK terdiri dari 

debugger, libraries, handset 

emulator,dokumentasi, contoh kode, dan 

tutorial. SDK merupaka alat utama yang 

digunakan untuk mengembangkan aplikasi 

Android dan digunakan untuk mendapatkan 

package versi sistem operasi Android yang 

dimana nantinya untuk menjalankan 

aplikasi ini di emulator maupun pada 

smartphone Android sesuai dengan package 

versi Android yang telah terinstall di dalam 

SDK Manager. 

3. Short Mesagge Service (SMS) 

Short Message Service (SMS) 

merupakan layanan yang banyak 

diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa 

kabel (nirkabel), memungkinkan 

dilakukannya pengiriman pesan dalam 

bentuk alphanumeric antar terminal 

pelanggan atau antar terminal pelanggan 

dengan sistem eksternal seperti e-mail, 

paging, voice mail dan lain-lain. 

SMS pertama kali muncul di belahan Eropa 

pada tahun 1991 bersama sebuah teknologi 

komunikasi wireless yang saat ini cukup 

banyak penggunanya, yaitu Global Sistem 

for Mobile Communication 

(GSM).  Teknologi digital yang digunakan 

sangat bervariasi dari yang berbasis Global 

System Mobile Communication (GSM), 

Time Division Multiple Access (TDMA), 

hingga Code Division Multiple Access 

(CDMA). 

4. Android Virtual Device (AVD 

Manager) 

Android Virtual Device (AVD 

Manager) adalah emulator untuk 

menjalankan dan menampilkan hasil dari 

eksekusi, dengan AVD Manager ini tanpa 

menggunakan atau mempunyai smartphone 

Android pun bisa merasakan hasil dari 

pengerjaan aplikasi setelah dijalankan. 

AVD Manager ini sudah otomatis terinstall, 

hanya perlu membuat virtual perangkat 

Android yang ada di dalam AVD Manager 

dengan ketentuan pengisian versi Android 

dan penyesuaian Aplication Programing 

Interface (API) pada setiap versi Android 

dan resolusi layar perangkat Android. 

5. Android Debug Bridge (ADB 

Intregration) 

Android Debug Bridge (ADB 

Intregration) adalah penjembatan antara 

mesin debug dengan IDE. Android Debug 

Bridge dapat melakukan debugging di 

emulator (Android Virtual Device /AVD ), 

virtual device eksternal lain maupun di 

smartphone berbasis Android. ADB 

Intregration ini sudah secara otomatis 

berada dalam instalasi dan berfungsi ketika 

melakukan eksekusi pada source code 

aplikasi. 

6. Android Debug Monitor (ADM) 

Android Debug Monitor (ADM) adalah 

sebuah plug-in yang berfungsi 

menampilkan pesan proses eksekusi source 

code program yang sedang di jalankan pada 



Android Virtual Device (AVD). Aplikasi 

ini berjalan pada hide windows atau 

tersembunyi di balik layar eksekusi saat 

program aplikasi diajalankan, untuk melihat 

prosesnya dapat di monitoring dengan 

membuka aplikasi ini. 

7. Java Development Kit  (JDK) 

Java Development Kit  (JDK) adalah 

plug-in untuk bahasa pemrograman java 

yang didalamnya sudah meliputi Java 

Runtime Environment (JRE) dan Java 

Virtual Machine (JVM) dimana mencakup 

fungsi untuk membaca source code 

program aplikasi berbasis Android, karena 

menggunakan bahasa pemrograman java 

sehingga diperlukan Java Development Kit 

(JDK) untuk melakukan coding aplikasi 

berbasis Android. JDK harus sudah 

terinstall sesuai spesifikasi komputer atau 

laptop. 

8. Java Standart Edition (JavaSE) 

Java Standart Edition (JavaSE) adalah 

tipe dari Java Development Kit (JDK) 

dimana untuk pembuatan sebuah aplikasi 

Android digunakan java sebagai bahasa 

pemrograman yang akan diterapkan dengan 

tipe Java Standart Edition (JavaSE). Karena 

digunakan pembuatan program aplikasi 

berbasis Android maka digunakan JavaSE 

sebagai tipe pada Java Development Kit.  

9. Bluestack 

Bluestack adalah sebuah simulator 

Android untuk PC maupun laptop sebagai 

media virtual untuk menjalankan Android 

di PC maupun laptop. Dalam kasus ini, 

Bluestack diterapkan sebagai pilihan kedua 

untuk menampilkan hasil eksekusi program 

dan berfungsi untuk menguji coba dan 

menginstall di dalam Android PC melalui 

media aplikasi ini. Sehingga dengan 

Bluestack dapat di uji coba dan di terapkan 

aplikasi tersebut, hanya saja aplikasi ini 

bersifat simulator dan masih berada dalam 

lingkup PC atau laptop. 

10. Android Operating System (Android 

OS) 

Android Operating System (Android 

OS) adalah sistem operasi yang diterapkan 

oleh perangkat Android dengan Aplication 

Pograming Interface (API) sebagai base 

atau tampilan lay out antar muka sistem 

operasi Android sebagai media programer 

untuk berinteraksi dengan sistem operasi 

pada perangkat Android. Versi sistem 

operasi Android antara lain : Android 1.0, 

Android 1.1, Cupcake, Donut, Eclair, 

Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice 

Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, 

Lollipop dan Milkshake. Versi sistem 

operasi Android tersebut memiliki 

Aplication Programing Interface (API) yang 

berbeda-beda dan ada beberapa versi yang 

menggunakan lebih dari satu jenis level 

Aplication Programing Interface (API). 

11. Smartphone Android 

Smartphone Android adalah perangkat 

seluler berbasis Android dengan versi 

Android dan level Aplication Programing 

Interface (API) yang telah di tentukan. 

Dalam kasus ini, smartphone Android di 

fungsikan sebagai media uji coba dan 

penerapan hasil eksekusi program yang 

dibuat secara langsung di perangkat 

Android. Untuk melakukan hal tersebut 

pengguna smartphone Android dapat secara 

langsung melakukan instalasi pada 

perangkat dengan mengambil hasil program 

yang sudah di jalankan dengan format 

Android PacKage (APK) yang tersimpan di 

dalam directory komputer, atau dengan 

mengaktifkan USB debugging pada 

perangkat, agar perangkat dapat dijaikan 

sebagai emulator. 

 

 



METODE PENELITIAN 

Skripsi dengan judul “Aplikasi SMS 

Manager Sebagai Media Komuniksi Pesan 

Singkat Berbasis Android” ini adalah 

skripsi untuk membuat dan membangun 

sebuah aplikasi untuk media komunikasi 

pesan singkat. Aplikasi ini adalah 

perkembangan dari beberapa aplikasi yang 

sudah terlebih dahulu ada dan diciptakan 

sebelumnya di sistem operasi Android, 

sebagai alternatif dalam berkirim pesan 

dengan fitur dan kelebihan yang telah 

dikembangkan dalam perancangannya. Di 

dalam aplikasi ini dibuat oleh perancang 

untuk memudahkan dalam berinteraksi dan 

dikembangkan dengan teknologi speech-to-

text sebagai media pengganti penulisan isi 

pesan dengan menggunakan media suara. 

Dengan adanya teknologi tersebut akan 

memudahkan pengguna aplikasi ini untuk 

berkirim pesan tanpa harus memasukkan isi 

pesan dengan metode keyboard, hal ini 

membantu pengguna smartphone Android 

untuk berkomunikasi di tengah-tengah 

kesibukan dan aktifitas sehari-hari. Sistem 

kerja dari aplikasi ini berisi tentang akses 

ke dalam sistem data yang ada di dalam 

perangkat dengan ijin yang sudah 

disertakan didalam rancangan dan tampilan 

yang mudah dipahami oleh pengguna baru 

Android sekalipun.  

   Agar menghasilkan aplikasi android 

yang baik, alur “Aplikasi Pengenalan 

Kompetensi Dasar Otomotif Berbasis 

Android sebagai Media Belajar Siswa 

SMK“ ini melalui beberapa tahap sebagai 

berikut: 

Tahap I. “Mulai” membuat skripsi dengan 

judul “Aplikasi SMS Manager Sebagai 

Media Komunikasi Pesan Singkat Berbasis 

Android” dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan berkomunikasi dan 

mempermudah berinteraksi melalui media 

pesan singkat.  

Tahap II. “Analisis Kebutuhan” yaitu 

mengumpulkan data yang akan digunakan 

sebagai tolak ukur pembuatan aplikasi SMS 

Manager dalam skripsi. Kebutuhan di dapat 

dari instansi PT Citra Media Solusindo 

yang membutuhkan alat komunikasi yang 

mudah dan bermanfaat untuk menunjang 

berinteraksi dengan staff internal.  

Tahap III. “Pengumpulan Data” yaitu 

mengumpulkan data tentang bahan dan 

kriteria untuk pembuatan aplikasi SMS 

Manager agar sesuai dengan tujuan 

pembuatan aplikasi serta bermanfaat bagi 

pihak terkait. Data yang diperoleh adalah 

kriteria dari perangkat Android yang berada 

di instansi untuk menunjang pengoperasian 

dari aplikasi yang akan dibangun. Data 

yang didapat mencakup dari narasumber di 

PT Citra Media Solusindo dan beberapa 

referensi yang telah dikumpulkan. 

Tahap IV. “Memeriksa Data” data yang 

didapat dan dikumpulkan akan diperiksa 

dengan teliti kelengkapannya untuk 

menunjang hasil aplikasi berjalan dengan 

baik, jika belum terpenuhi akan dilakukan 

pencarian kembali melalaui narasumber dan 

referensi sampai data terpenuhi.  

Tahap V. “Perancangan Aplikasi” yaitu 

perancangan desain dari aplikasi yang 

dibuat untuk menentukan tampilan dari 

aplikasi SMS Manager agar mudah 

dipahami dan mudah digunakan. 

Rancangan aplikasi ini yang menentukan 

grafis tampilan pada perangkat sebagai 

media penerapan aplikasi SMS Manager. 

Tahap VI. “Membangun Aplikasi” ini 

adalah tahap lanjutan dari analisa 

kebutuhan sampai perancangan desain 

tampilan aplikasi. Developer akan 

membangun aplikasi ini dengan beberapa 

tahapan dari pembuatan tampilan aplikasi 

sampai merancang sistem kerja dari 

perangkat dengan menerapkan bahasa 

pemrograman Java Android. Di dalam 



proses pembuatan aplikasi, Developer akan 

membuat program SMS Manager ini sesuai 

dengan hasil data yang telah didapat agar 

sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi 

dan proses pengerjaan dari aplikasi ini 

menggunakan perangkat lunak Eclipse 

Android Development Tool versi Luna. 

Tahap VII. Tahap “Pengujian Aplikasi” 

dilakukan setelah pembuatan aplikasi 

selesai secara keseluruhan. Dalam proses 

pengujian aplikasi ini agar diketahui apakah 

aplikasi berfungsi dan berjalan dengan baik. 

Untuk pengujiannya, aplikasi SMS 

Manager akan di uji menggunakan 

perangkat lunak Android Device Manager 

(AVD) sebagai emulator internal dari 

Eclipse Development Tool atau langsung 

diterapkan di dalam perangkat Android 

yang telah dirubah menjadi mode 

pengembang dan mengaktifkan mode USB 

Debugging. Proses ini diperlukan agar saat 

penerapan di instansi tidak mengalami 

masalah. 

Tahap VIII. “Pengecekan Aplikasi” Pada 

tahap ini dapat diketahui apakah aplikasi ini 

sudah berjalan dengan baik dan benar 

sesuai tujuan yang dibutuhkan, jika dalam 

tahap ini masih didapat kesalahan dalam 

aplikasi ini, maka develop akan melakukan 

proses perbaikan pada aplikasi ini sampai 

aplikasi SMS Manager dapat berjalan 

dengan baik. 

Tahap IX. “Penerapan Aplikasi” dalam 

tahap ini akan diterapkan pada intansi 

terkait sebagai hasil dari tahapan 

pembuatan aplikasi SMS Manager. Aplikasi 

ini akan digunakan sebagai media 

komunikasi pesan singkat untuk 

berinteraksi antara  karyawan yang ada di 

dalam PT Citra Media Solusindo. 

Tahap X. “Laporan” dalam tahap ini akan 

disusun laporan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan setelah memenuhi semua 

tahapan. 

Tahap XI. “Selesai” dalam tahap ini adalah 

proses berakhirnya pembuatan skripsi 

dengan judul “Aplikasi SMS Manager 

Sebagai Media Pesan Singkat Berbasis 

Android”. 

PERANCANGAN 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

dalam perancangan aplikasi adalah: 

1) Use case diagram 

Use case diagram seperti gambar dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Use Case Diagram 

Perancangan Activity Diagram seperti 

gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Activity Diagram 

2) Desain Halaman Menu Utama 

Start 

Tampilkan Menu Utama/Indek 

Tampilkan Informasi Otomotif 

Tampilkan Materi Otomotif 

Tampilkan Informasi Pengembang 

End 

Pesan 
Masuk 

 
 

Pesan 
Keluar 

 
 

Buat 
Pesan 

 
 

Keluar 
 
 

User 



Tampilan menu utama aplikasi SMS 

Manager di dalam perangkat Android, di 

dalam tampilan halaman menu utama ini 

berisi eksekusi untuk melihat tampilan dari 

buat pesan, pesan masuk, pesan keluar dan 

keluar dengan fungsi sitem kerja yang 

berbeda-beda yang ada di dalam aplikasi 

seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rancangan Tampilan Home 

3) Perancangan Pengujian 

Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam pengujian aplikasi, antara lain: 

Pengujian secara internal dari pembuat 

program untuk mendapatkan hasil kerja 

aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, dan 

dapat bekerja di perangkat Android yang 

memiliki kriteria untuk penerapan aplikasi 

ini. Pengujian dari develop menggunakan 

perangkat Android GT-I1952 dengan OS 

4.2.2 Jelly Bean dengan versi Android 

Programing Interface (API) level 18. 

Pengujian dan penerapan aplikasi 

dilakukan secara langsung dengan instansi 

terkait yaitu PT Citra Media Solusindo, 

untuk digunakan secara langsung oleh staff 

PT Citra Media Solusindo. Sehingga dalam 

tahap ini pengguna terutama dari PT Citra 

Media Solusindo dapat menjalankan 

aplikasi ini dan dapat mencoba 

mengimplementasikannya. 

Pengujian dan penerapan dari aplikasi SMS 

Manager selanjutnya adalah melakukan 

pengambilan data berupa informasi dari 

segi tampilan, proses, dan manfaat dari 

aplikasi ini dengan melakukan pendataan 

secara langsung dengan pihakn PT Citra 

Media Solusindo, kemudian hasil 

pengolahan data tersebut disajikan dalam 

bentuk kuisioner sebagai langkah penilaian 

terhadap aplikasi ini 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penerapan dari penelitian 

skripsi dengan judul “Aplikasi SMS 

Manager Sebagai media Komunikasi Pesan 

Singkat Berbasis Android” adalah media 

alat komunikasi pesan singkat dengan fitus 

pembacaan dan pengolahan data pesan 

dalam sistem perangkat Android dengan 

mengimplementasikan sistem waktu 

perangkat dan teknologi voice text  sebegai 

masukan pesan dengan media suara. Dalam 

proses pengerjaan dari aplikasi ini dengan 

metode pengumpulan data dan masalah 

yang ada dan dikembangkan dengan fitur 

yang mempermudah dalam menjalankan 

aplikasi ini, dari tahapan-tahapan yang 

digunakan dalam menyusun aplikasi ini 

maka terciptalah aplokasi pesan singkat 

yang dibangun sebagai sarana pesan 

singkat, pengelolaan pesan untuk 

membantu interaksi dengan media pesan. 

Hasil dari aplikasi ini adalah sebagai 

berikut 

1. Halaman Menu Utama  

Menu utama adalah halaman utama 

dari aplikasi pesan singkat yang telah dibuat 

yang menampilkan pilihan buat pesan, 

pesan masuk, pesan keluar dan keluar 

sebagai menu eksekusi saat aplikasi ini 

dbuka. Pada menu utama akan 

menampilkan perintah untuk melanjutkan 

peralihan tombol pilhan untuk melanjutkan 

dalam pengolahan pesan. Dengan tampilan 

sederhana sehingga dalam pengolahan 

SMS  MANAGER 

PESAN MASUK 

PESAN KELUAR 

BUAT PESAN 

KELUAR 



aplikasinya akan memudahkan pengguna 

saat mengolah data pesan. 

 

Gambar 4.1. Tampilan Menu Utama 

2. Menu Buat Pesan 

Dalam halaman menu buat pesan ini 

pengguna akan diarahkan untuk membuat 

dan mengirim pesan dengan pengisian yang 

telah tersedia dalam menu ini berupa form 

nomor kontak yang dapat diakses dari data 

perangkat, pengisian pesan yang dapat 

diterapkan dengan media suara dan tombol 

gambar untuk mengirim pesan singkat 

tersebut. Dalam menu ini akan 

menampilkan pemberitahuan bahwa 

pengiriman pesan berhasil atau gagal 

dikirim dan selanjutnya menampilkan 

perintah dari operator seluler yang dipakai, 

delain itu terdapat pemberitahuan bahwa 

pengisian masih ada yang kosong jika salh 

satu pengisian data tidak diisi.  

 

 

Gambar 4.2. Menu Data Pessan 

3. Menu Pesan Masuk 

Menu pesan masuk adalah tampilan 

atau halaman yang menampilkan data pesan 

yang diterima dan tersimpan didalam 

perangkat. Di dalam menu ini pengguna 

akan diarahkan ke data pesan masuk dengan 

urutan data sesaui waktu penerimaan pesan 

tersebut sesuai dengan sistem waktu yang 

ada didalam perangkat, selain itu dalam 

menu ini pengguna akan diberi pilihan 

menyentuh pesan yang ingin dibaca tombol 

“teruskan” yang berfungsi untuk 

meneruskan isi pesan tersebut ke menu buat 

pesan untuk dikirim ulang dan tombol 

“Hapus Pesan” yang berfungsi sebagai 

eksekusi penghapusan pesan dari aplikasi 

ini.  



 

Gambar 4.5. Daftar Pesan Masuk 

3. Menu Pesan Keluar 

Dalam halaman menu kpesan keluar 

dalam aplikasi ini akan menampilkan daftar 

pesan yang berhasil melakukan proses 

pengiriman pesan pada data buat pesan 

maupun pembacaan pesan keluar yang telah 

tersimpan didalam perangkat Android. Di 

dalam tampilan menu pesan keluar akan 

menampilkan dafta pesan keluar dengan 

pengurutan waktu sesuai waktu dalam 

sistem perangkat, selain itu juga terdapat 

tombol meneruskan isi dari data pesan 

keluar untuk dialihkan ke data pesan untu 

pengiriman ulang dan tombol penghapusan 

data pesan keluar. 

 

            Gambar 4.9. Daftar Pesan Keluar 

4. Menu Keluar 

Dalam menu ini tidak menampilkan 

eksekuasi ke langkah berikutnya dalam 

aplikasi ini kecuali melakukan penutupan 

pada aplikasi, maka tombol keluar akan 

melakukan penutupan aplikasi dan dilempar 

ke menu pada perangkat Android. Sehingga 

dengan melakukan proses pada menu ini 

pengguna akan mengakhiri pengguanaan 

aplikasi ini dan beralih ke menu utama pada 

perangkat pengguna.  



 

Gambar 4.13. Menu Tombol Keluar Pada 

Menu Utama 

Pada tampilan menu utama terdapat tombol 

keluar, jika tombol tersebut disentuh maka 

akan dialihkan ke menu utama perangkat 

Android. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Tahapan pengujian dan penerapan 

aplikasi yang sudah berjalan di PT Citra 

Media Solusindo akan dilakukan survei 

aplikasi dengan pengajuan pertanyaan 

untuk mendapatkan hasil dari aplikasi yang 

dibangun untuk mendapatkan nilai 

kelayakan aplikasi Android. Dalam hal ini, 

pengajuan pertanyaan melalui survei dan 

pengisiian kuisioner dilakukan di dalam PT 

Citra Media Solusindo oleh semua pihak di 

dalamnya yang menerapkan aplikasi ini. 

Hasil dari pengisian kuisioner akan 

dianalisa dalam beberapa tahap 

penyampaian, dan ditampilkan data sebagai 

berikut:  

:

Tabel 4.1 Tabel Hasil Kuisioner 

NO NAMA NILAI SKOR  

5 4 3 2 1 

1. Hengki S 4 1 - - - 

2. Tony P 2 3 - - - 

3. Andhika Deky S 2 2 1 - - 

4. Affan Yunus 2 3 - - - 

5. Yanwar D 3 1 1 - - 

6. Yuli H 2 2 1 - - 

7. Budi Y 1 4 - - - 

8. Wahyu P 2 3 - - - 

9. Supriyatno 2 3 - - - 

10. Fiskanto Adi 3 2 1 - - 

 

Keterangn Tabel 4.1 : 

Pertanyaan, 



1. Aplikasi SMS Manager memiliki tipe tampilan yang mudah dipahami untuk dioperasikan 

di dalam perangkat Android. 

2. Proses kerja dari aplikasi ini sudah sesuai dengan metode pengiriman pesan singkat SMS 

dan tidak mengalami masalah dalam instalasi dan pengoperasian. 

3. Fitur tambahan speech to text sebagai media pengisian pesan pengganti metode keyboard 

memiliki keunggulan dalam membantu berkirim pesan singkat SMS melalui media suara 

dibandingkan harus mengetik. 

4. Aplikasi ini memiliki perbedaan dari segi tampilan, fitur dan ukuran memori yang kecil 

dibanding dengan aplikasi lain yang sejenis. 

5. Aplikasi ini layak untuk digunakan dalam membantu berkirim pesan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berikut ini adalah hasil perhitungan yang telah dirumuskan. Hasil perhitungan sebagai berikut 

: 

Tabel 4.2 Tabel Perhitungan 

N

O 

PERTAN

YAAN 

NILAI JAWABAN 
JUMLAH 

SKOR 

PROSEN

TASE SS 

(5) 

S 

 (4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 P1 3 5 2 0 0 41 82% 

2 P2 4 6 0 0 0 44 88% 

3 P3 8 2 0 0 0 48 96% 

4 P4 6 2 2 0 0 44 88% 

5 P5 2 8 0 0 0 42 84% 

 

Keterangan Tabel 4.2  

Keterangan Tabel 4.2  

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

Grafik hasil perhitungan dari data diatas 

adalah seperti pada Gambar 4.18 berikut : 



 

Gambar 4.21. Prosentase Penilaian 

Penggunaan Aplikasi 

Keterangan gambar 4.18 : 

 Grafik prosentase penilaian kelayak 

aplikasi yang diterapkan di PT Citra Media 

Solusindo didapat dari hasil kuisioner yang 

diajukan kepada pengguna perangkat 

Android yang menerapkan aplikasi. Data 

kuisioner yang didapat telah diperhitungkan 

dengan rumus yang telah dibuat dan jumlah 

skor jawaban ditampilkan dalam tabel 4.1, 

hasil perhitunganprosentase kelayakan 

aplikasi ditampilkan dalam tabel 4.2 dan 

dibuat grafik diagram pada gambar 4.21.  

Rumus yang digunakan : 

PK =     Skor x 2   x  100%  , 

                  100 

Bobot nilai jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan : 

SS : Sangat Setuju  Skor 5 

S : Setuju   Skor 4 

N : Netral   Skor 3 

TS : Tidak Setuju   Skor 2 

STS : Sangat Tidak Setuju  Skor 1 

 

Untuk mengukur tingkat Prosentase 

Interpretasi (P), dengan menggunakan skala 

interval (Riduan, 2007) adalah sebagai 

berikut : 

Skala interval prosentase 81% - 100% 

 (Sangat Baik) 

Skala interval prosentase  61% - 80% 

 (Baik) 

Skala interval prosentase 41% - 60% 

 (Cukup) 

Skala interval prosentase 21% - 40% 

 (Kurang Baik) 

Skala interval prosentase 0% - 20% 

 (Sangat Tidak Baik) 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1.  Aplikasi sebagai media komunikasi 

pesan singkat ini memiliki tingkat 

kelayakan baik dari segi penggunaan dan 

pengoperasian serta kesederhanaan 

tampilan aplikasi yang dibuktikan dari 

data kuisioner.  

2.  Aplikasi ini juga mempermudah 

pengguna dalam pengisiian isi pesan 

yang menggunakan media voice text 

untuk mempermudah pengisian isi pesan 

cukup dengan menggunakan suara 

dengan Bahasa Indonesia yang baku. 

3. Sistem ini mampu untuk menunjang 

tingkat keberhasilan dalam pengolahan 

data pesan yang sudah menerapkan fitur 

penunjang dalam berinteraksi dengan 

media pesan singkat. Serta memiliki 

ukuran aplikasi yang kecil untuk 

Total Nilai (%)

P1 82

P2 88

P3 96

P4 88
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mengurangi memakan memori perangkat 

serta meminimalkan beban RAM dalam 

mengoperasikannya. Hal ini dibuktikan 

dalam kuisioner yang diajukan serta 

hasil wawancara singkat dengan pihak 

pengguna aplikasi.
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