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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

 Perkembangan telepon selular atau yang biasa disebut ponsel, pada 

beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan yang pesat. Mulai dari 

ukuran, teknologi sampai dengan sistem operasi yang digunakan. Beberapa 

contoh sistem operasi yang digunakan ponsel saat ini adalah Android, 

BlackBerry OS, IOS dan lain-lain.  

Saat ini sistem operasi ponsel yang sedang naik daun adalah android. Android 

adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. 

Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat 

peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, 

dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti 

keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, 

Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 

Salah satu fitur utama dari sebuah ponsel adalah layanan pengiriman pesan 

singkat atau yang biasa disebut Short Message Service (SMS). Namun fasilitas 

SMS bawaan dari kebanyakan ponsel masih belum memiliki fitur keamanan yang 

memadai, sehingga masih diperlukan aplikasi pihak ketiga apabila seorang 

pengguna ponsel ingin mengirim pesan yang bersifat rahasia. 
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Di Inggris, sebuah perusahaan operator telepon selular, Staellium UK pada 

tahun 2005 meluncurkan sebuah layanan yang bernama StealthText, dimana 

sebuah pesan dan terhapus secara otomatis 40 detik setelah  pesan dibaca (self-

destruct) (Leyden, 2005). 

 Kini dengan memanfaatkan berbagai macam tools yang ada, seseorang 

dapat dengan mudah mengembangkan aplikasi untuk mengamankan pesan 

singkat dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman. Salah 

satu tools yang digunakan untuk mengembangkan  aplikasi ponsel Android 

adalah Eclipse. Sedangkan bahasa yang digunakan untuk membuat aplikasi 

Android salah satunya adalah Java. 

B. Rumusan Permasalahan 

Dari latar belakang tersebut dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu  

“Bagaimana memanfaatkan layanan SMS agar dapat dipakai untuk mengirim 

dan menerima pesan yang bersifat rahasia,  dimana informasi atau isi dari pesan 

tersebut tidak akan mudah diketahui oleh pihak yang tidak berhak”. 

C. Batasan Permasalahan 

      Agar pembahasan lebih terfokus, maka diberikan beberapa batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Input pesan berupa SMS. 

2. Panjang 1 pesan SMS disesuaikan dengan standar disesuaikan dengan 

standar teknologi Global System for Mobile Communication (GSM). 

3. Pengujian aplikasi hanya menggunakan menggunakan emulator Android 

dan Samsung Galaxy Y. 
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4. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Java . 

5. Hanya berjalan di ponsel berbasis Android minimal versi 2.2 (Froyo). 
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