
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

          Komunikasi SMS (Short Message Service) melalui handphone 

sekarang ini menjadi salah satu komunikasi yang paling marak digunakan 

oleh masyarakat. Untuk itu berbagai macam tuntutan dari masyarakat yang 

semakin padat aktifitasnya agar adanya suatu cara untuk mempermudah 

dah mempercepat proses komunikasi tersebut. Salah satu cara yang bisa 

digunakan untuk memenuhinya yaitu dengan bantuan aplikasi pengiriman 

SMS. Dengan adanya aplikasi ini pengguna akan lebih mudah dan cepat 

untuk melakukan komunikasi SMS. Salah satu dari aplikasi tersebut 

adalah Aplikasi Pengiriman SMS Antarmuka Suara. 

Aplikasi Pengirim SMS Antarmuka  Suara ini dapat dibuat dengan 

menggunakan mobile teknologi yaitu Java Mobile bahasa pemrograman 

Java 2 Microedition (J2ME). Java 2 Microedition (J2ME) adalah bahasa 

pemrograman yang sama dengan bahasa pemrograman java untuk device 

yang lebih kecil. Dalam hal ini devicenya adalah berupa mobile atau 

handphone. 

Untuk menunjang pembuatan Aplikasi Pengirim SMS Antarmuka 

Suara digunakan algoritma Fast Fourier Transform (FFT), yaitu algoritma 

yang cukup efisien dalam pemrosesan sinyal digital, dalam hal ini adalah 



suara. Konsep utama dari algoritma ini adalah mengubah sinyal suara 

dengan cara melakukan pencocokan pola suara. 

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas kami akan mencoba 

membuat aplikasi pengirim SMS dengan judul  “ Aplikasi Pengirim SMS 

Antarmuka Suara Berbasis Mobile Teknologi Dengan Algoritma FFT 

(Fast Fourier Transform).” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pencocokan pola suara? 

2. Bagaimana cara mengkonversi suara ke text? 

3. Bagaimana cara menghubungkan text yang dihasilkan ke layanan 

sms dari handphone? 

 

1.3 Tujuan 

Dengan aplikasi ini pencocokan pola suara menggunakan algoritma 

FFT (Fast Fourier Transform) untuk mengekstrak data suara menjadi fonem-

fonem huruf kemudian dicocokan dengan data dari sample. Begitu data sudah 

diproses maka data di memory diambil untuk dikirimkan. 



1.4 Batasan Masalah 

Supaya permasalahan lebih spesifik dan tidak meluas, maka 

pembahasan ini dibatasi sebagi berikut: 

1. Untuk menggunakan aplikasi ini kita harus memiliki ponsel yang 

support java sehingga file tersebut dapat diinstalasi dengan mudah. 

2. Software ini hanya untuk menulis pesan sms melalui inputan suara dari 

user yang dikonversi menjadi text. 

3. Hasil konversi text yang keluar hanya yang cocok terdapat pada 

database. 

4. Untuk perbedaan dialek suara pengguna, kami hanya menyiapkan 

beberapa dialek. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Kajian Pustaka 

         Mengumpulkan data atau referensi tentang J2ME, MIDP, 

algoritma FFT (Fast Fourier Transform), yang kesemuanya menggunakan 

bahasa pemograman java yang kemudian akan diimplementasikan pada 

ponsel/handphone. 



2. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh berdasarkan dari bahan buku-buku yang 

berhubungan dengan permasalahan tugas akhir yang dihadapi selain itu 

data dapat diperoleh dari internet. 

3. Perencanaan Aplikasi 

Perencanaan aplikasi ini merupakan tahap awal untuk melakukan 

konsep pembuatan program. 

4. Pembuatan Aplikasi. 

Aplikasi ini dibuat dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman J2ME (Java 2 Micro Edition) yang merupakan edisi JAVA 

untuk device dengan kemampuan komputasi terbatas. Selain itu juga 

menggunakan device micro MIDP 2.0 yang merupakan gabungan antara 

MIDP 1.0 dan API untuk multimedia. Untuk proses pencocokan suara dan 

konersi suara menggunakan algoritma FFT (Fast Fourier Transform). 

5. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat 

telah berjalan dengan baik dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan 

serta dilakukannya evaluasi untuk mengetahui kekurangan dari aplikasi 

tersebut yang kemudian disempurnakannnya. 



 

1.6   Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,  maksud dan 

tujuan, metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SYSTEM 

Membahas tentang proses analisa dan perancangan system. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL UJI COBA 

Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap system yang telah 

dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 

 


