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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Remote device Merupakan suatu istilah dalam mengontrol suatu perangkat 

tanpa berinteraksi langsung terhadap device tersebut. Teknologi remote device ini 

ditujukan agar dapat membantu user dalam mengontrol, mengawasi device lain dari 

jarak atau tempat yang berbeda. Meskipun tidak semua fungsi dari device tersebut 

bisa dijalankan dengan baik, metode ini sangat bermanfaat untuk membantu user 

dalam mendapatkan sebagian informasi. Remote mobile merupakan bagian dari 

remote device dimana target device di sini adalah mobile. Di dalam metode remote ini 

sangat dibutuhkan suatu media interaksi untuk dapat menghubungkan dan 

mengkomunikasikan antar mobile device. Media penghubung tersebut dinamakan 

remote connection. 

Banyaknya smartphone Android yang beredar, membuat pengguna semakin 

banyak membutuhkan suatu aplikasi yang dapat menyelesaikan berbagai masalah 

yang ada. Perlu dilakukan suatu penelitian untuk suatu masalah, agar pemilik dapat 

melakukan kontrol jarak jauh terhadap device tertentu, sehingga pemilik tetap dapat 

mengakses informasi yang ada pada device tersebut. Adapun informasi yang sering 

dibutuhkan atau spesifikasi dari remote mobile ini adalah: 

• Remote message yaitu control untuk mengambil sebagian pesan masuk. 

• Remote contact untuk mengetahui informasi contact. 

• Listing directory mengetahui struktur direktori. 

• Remote file yaitu kontrol untuk pengambilan suatu file dari target. 

• Remote widget adalah remote untuk mematikan dan mengaktifkan wifi, 

GPS, Packet Data, dan silent mode. 

Sehingga media koneksi pun mempunyai peran penting dalam hal ini, karena tanpa 

adanya media koneksi interaksi antar device di sini tidak akan pernah berjalan. 
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Dari uraian tersebut maka aplikasi Remote Android Device ini akan dibangun 

guna menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Guna pemilik dapat berinteraksi 

dengan device yang berada pada jarak tertentu. Guna pemilik dapat mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Media yang dapat digunakan untuk melakukan interaksi 

kontrol ini adalah pesan singkat. Karena pesan singkat merupakan alternative terbaik 

untuk interaksi ini. Sedangkan untuk pengiriman data yang berupa data file seperti 

file musik, file gambar, file dokumen, dll dapat menggunakan media email. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

• Bagaimana mengontrol sebuah device dari device lain seperti mengetahui 

struktur direktori, mengaktifkan jaringan, pengambilan data, dll ? 

• Bagaimana menerapkan SMS (Short Message Service) sebagai media 

untuk menjalankan device yang mempunyai sistem operasi Android ? 

• Bagaimana menggunakan email sebagai media untuk mengirimkan file 

data ? 

 

1.3. TUJUAN  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

• Dapat membuat dan menghubungkan suatu device, untuk dapat 

mengontrol device yang mempunyi sistem operasi Android. 

• Membedakan sebuah pesan masuk, apakah pesan tersebut berupa pesan 

biasa atau merupakan suatu perintah. 

• Dapat menjalanjan syntax yang di kirimkan melalui pesan singkat. 

• Device dapat mengirimkan data ke sebuah email. 

• Dapat mengimplementasikan javamail sebagai media pengiriman data 

melalui email. 
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1.4. BATASAN MASALAH 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai  parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

• Aplikasi dibangun dan di terapkan pada platform Android. 

• Aplikasi dapat mengaktifkan widget hanya sebatas turn on atau turn off 

saja dan sistem operasi harus Android 2.3 ke atas. 

• Tidak menangani pembacaan memori atau direktori yang di proteksi. 

• Aplikasi tidak menyimpan history pengirim pesan. 

• Data yang dikirimkan sesuai batas maksimal attachment pada Gmail 

25Mb. 

• Pengiriman sms terbatas pada panjangnya pesan singkat yaitu 160 karakter 

sehingga untuk mendapatkan informasi contact dan inbox juga terbatas. 

• Konsep security hanya validasi username dan password.  

• Untuk pengujian pengiriman hanya menggunakan Yahoo dan Gmail. 

• Tidak menangani device yang diproteksi. 

 

1.5. METODOLOGI 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa metode dan beberapa tahap 

diantaranya adalah :  

1.5.1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Tahap ini dilakukan aktifitas untuk penggalihan data, informasi, dan literatur 

yang berkaitan dengan Mobile Aplication, dan bagaimana menerapkan suatu hasil 

analisis tersebut ke dalam suatu program. Selain itu juga digunakan studi literatur 

untuk pengiriman data melalui internet. Adapun sumber data atau literatur di ambil 

dari buku, jurnal, paper dan internet.  

 

1.5.2. Analisis dan Desain system 

Pada tahap ini dilakukan suatu analisi kebutuhan dari sistem yang akan di 

bangun. Kebutuhan sistem yang akan dibangun bisa di gambarkan pada Use-case 

diagram dan Activity diagram. Use-case diagram ditulis untuk dapat mengetahui atau 



4 

 

menggambarkan requirement atau fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Sedangkan activity diagram digunakan untuk menganalisis jalannya case yang dapat 

di akses oleh aktor. 

Pengembangan aplikasi yang akan berjalan sesuai dengan tahapan Software 

Development Life Cycle (SDLC). Teknologi remote device ini akan digunakan 

sebagai media untuk pengaksesan beberapa fungsi device sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk pengambilan data tertentu. Konsep interaksi antar device adalah 

sebagai berikut. 

 

Untuk design alur program ini yaitu : 

• Device A mengirimkan suatu pesan pendek yang sudah mempunyai 

format tersendiri terhadap device B beserta username dan password 

aplikasi di B. 

• Device B melakukan identifikasi dan autentifikasi terhadap syntax yang di 

kirimkan. 

• Jika format pesan merupakan syntax, maka program tersebut akan 

memproses syntax tersebut dan menjalankannya sesuai perintah yang ada.  

• Aplikasi akan mejalankan perintah dari device A dan mengirimkan return 

value hasil eksekusi tersebut, sehingga device A dapat membaca hasil dari 

proses di device B. 

  

1.5.3. Mengimplementasikan desain sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi untuk client dan target. 

Pembuatan aplikasi di buat berdasarkan analisis dan desain yang telah dilakukan pada 

tahap-tahap sebelumnya. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk membangun 

aplikasi ini adalah. Pertama persiapan alat-alat yang di butuhkan eclipse, SDK 

Android, dan Javamail. Proses selanjutnya installasi SDK android pada eclipse untuk 

di jadikan sebagai emulator android, kemudian include Javamail untuk menangani 

proses pengiriman dan penerimaan email. 

Tahap implementasi dari hasil analisis dan desain yaitu, Pembuatan class-class 

yang di butuhkan. Class-class yang di butuhkan untuk pembuatan aplikasi ini yaitu 
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diantaranya, Class Message untuk menagani proses penerimaan dan pengiriman 

pesan, Class untuk pengolahan syntax. Class ListDirectory untuk mendapatkan list 

direktori, dan class email untuk proses pengolahan email.  

 

1.5.4. Deployment dan Pengujian 

Pada bagian ini akan diuji beberapa fungsionalitas dari sistem diantaranya : 

• Aplikasi dapat menangani sms yang masuk, dan membedakan pesan 

masuk berupa syntax atau bukan. 

• Apakah aplikasi sudah dapat memproses dan menjalankan syntax pesan 

yang di kirimkan. 

• Pengujian report atau return value, aplikasi mengirimkan report kepada 

pengirim pesan melalui pesan balasan. 

• Pengujian pengiriman file melalui email.  

• Pengujian aplikasi ketika mengangani beberapa proses yang berjalan 

bersamaaan dalam satu waktu. 

• Pengujian pengirima file berdasarkan ukuran file dengan kecepatan 

internet tertentu. 

 

1.6. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dalam pembangunan aplikasi ini adalah sistem 

yang dapat membantu dalam melakukan akses informasi yang terdapat pada device 

target. Adapun informasi yang penting untuk di akases adalah data list directory, data 

contact, data message, file data. Menggunakan sebuah pesan kita dapat melakukan 

akses terhadap device lain yang menggunakan aplikasi ini. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang akan terbagi menjadi beberapa 

bab, dimana isi dari masing-masing bb tersebut akan dijelaskan pada poin dibawah 

ini. 

BAB I  : Pendahuluan 

Berisi tentang deskripsi atau gambaran umum latar belakang 

penulisan tugas akhir, maksud dan tujuan sistem, rumusan masalah, 

batasan masalah dan metode pengerjaan. 

BAB II  : Landasan Teori 

Berisikan tentang rujukan teori-teori pendukung, serta prinsip-

prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman yang akan 

menunjang pembuatan tugas akhir. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini akan dibahas masalah kebutuhan sistem, fungsi-fungsi 

yang akan diterapkan pada sistem ini, rancangan proses program, 

arsitektur dan desain penerapan kedalam bentuk code program. 

Semua proses tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan tujuan 

untuk menunjang proses implementasi. 

BAB IV  : Implementasi dan Uji Coba 

Berisikan proses penelitian, implementasi dari rancangan dan desain 

yang sudah dibuat sebelumnya, penerapan dan pembuatan aplikasi. 

Proses uji coba berisikan analisis hasil untuk mengetahui proses 

keberhasilan program tersebut. 

BAB V  : Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan merupakan rangkuman yang didapat dari seluruh bab 

terutama hasil uji coba. Berisikan hasil-hasil yang didapatkan selama 

proses berjalan, termasuk kendala yang dialami. Saran atau usulan 

terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang di kaji 

atau guna pengembangan proyek selanjutnya. 


