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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 
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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 
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aplikasi SMS Manager ini akan dimudahkan dalam pengisian pesan dengan 

metode keyboard perangkat atau dengan recognizer speech-to-text. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa 

permasalahan yang akan diselesaikan pada skripsi ini adalah bagaimana 

merancang, membuat, dan menguji aplikasi pesan singkat dengan speech-to-

text beserta fitur kontennya berdasarkan konsep kerja utama sebuah aplikasi 

komunikasi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembataasan masalah ini dimaksudkan untuk menghindari perluasan 

pokok masalah sehingga tujuan dari penelitian tercapai.  Oleh karena itu, 

batasan masalah tersebut diantaranya : 

1. Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi sering terjadi kendala dalam 

penerapan dan uji coba dikarenakan pengaruh oleh ijin resmi mengakses 

sistem Android yang berada di dalam perangkat, dan belum mencakup 

untuk semua versi Android karena hal yang sama yaitu akses ijin ke sistem 

mesin Android. Tetapi dengan pertimbangan waktu yang ada maka 

aplikasi ini dibuat hanya untuk berkomunikasi bersifat internal. 

2. Aplikasi ini dirancang dengan tema untuk mudah dipahami oleh pengguna 

dan sebagai media pengiriman, sehingga yang diutamakan dari fungsi 
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aplikasi ini sebagai media kirim pesan singkat SMS dengan fitur voice text 

berupa speech-to-text dan pengolahan data pesan. 

3. Bahasa yang digunakan di dalam speech-to-text adalah Bahasa Indonesia 

(ID) dengan media Google Voice. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Java Android dengan 

Eclipse Android Development Tool sebagai media perancangan aplikasi 

ini. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membuat media komunikasi yang 

menarik untuk pengguna perangkat Android dengan fitur konten di dalamnya 

yang mencakup beberapa fungsi, diantaranya : 

1. Penerapkan aplikasi pesan singkat  berbasis Android yang dibuat dari 

Eclipse Android Development Tool ini untuk dijadikan sistem komunikasi 

di dalam perangkat seluler smartphone dengan sistem operasi Android di 

sebuah instansi. 

2. Mempermudah instansi dalam melakukan komunikasi dengan orang-orang 

yang berkepentingan didalam instansi tersebut. 

3. Memberikan pilihan bagi pengguna aplikasi ini dalam berkirim pesan 

sesuai penerapan dari speech-to-text. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari keberhasilan tugas akhir ini adalah : 
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1. Bagi Pengguna  

Media komunikasi ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

membantu pengguna perangkat Android untuk dalam berinteraksi melalui 

sarana pesan singkat. 

 

2. Bagi Peneliti 

Manfaat dari skripsi ini adalah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

dibangku kuliah terutama dalam bidang pemrograman berorientasi obyek, 

perancangan mobile serta mendapat pengetahuan baru yang belum didapat 

dari perkuliahan.   

3. Bagi Universitas 

Hasil dari skripsi ini dapat digunakan untuk penjajakan bahan ajar 

dalam pembuatan aplikasi komunikasi menggunakan bahasa pemrograman 

Java Android. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini secara garis besar 

seperti berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Berisi tentang teori – teori sebagai dasar tugas akhir yang 

mendasari perancangan serta pembuatan media pembelajaran 

berupa website. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan proses atau gambaran perancangan dan pembuatan 

media pembelajaran berupa website. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pembahasan perancangan, pembuatan, pengujian, 

serta implementasinya. 

BAB V KESIMPULAN 

Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 


