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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini dijelaskan perancangan aplikasi dimulai dengan kebutuhan 

fungsional sistem, desain arsitektur dari sistem, perancangan database, dan perancangan 

aplikasi mobile. 

 

3.1. Gambaran Sistem 

Aplikasi Pengiriman Pesan ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam 

berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam jarak yang relatif dekat. Sistem yang 

dibuat merupakan aplikasi mobile yang digunakan oleh pengguna. Aplikasi mobile 

dijalankan pada smartphone Android.  

 Aplikasi mobile adalah aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan 

pengiriman pesan. Use case untuk pengguna menggunakan aplikasi mobile dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Use Case Pengguna. 

  

Melakukan Panggilan Telepon

Berkirim Pesan

Berkirim File

Mengirim Broadcast Messages

User

Mengatur Profil Pengguna
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Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan Panggilan Telepon 

Pengguna dapat melakukan panggilan telepon ke pengguna lain. 

2. Saling Berkirim Pesan 

Pengguna dapat saling berkirim pesan dengan pengguna lain. 

3. Berkirim File 

Pengguna dapat saling berkirim file dengan pengguna lain. 

4. Mengirim Broadcast Messages 

Pengguna dapat mengirim broadcast messages, sehingga pesan yang dikirim 

akan diterima oleh lebih dari 1 pengguna. 

5. Mengatur Profil Pengguna 

Pengguna dapat mengatur profil dirinya, sehingga dapat dikenali oleh 

pengguna lain. 

 

Diagram alir aplikasi mobile dapat dilihat pada Gambar 3.2. Penjelasan untuk 

Gambar 3.2 adalah sebagai berikut: 

1. Ketika aplikasi mobile dibuka maka akan ditampilkan daftar kontak yang telah 

disimpan sebagai menu utama. Pengguna dapat memilih beberapa menu yang 

disediakan saat pengguna menekan tombol menu. Pengguna juga dapat 

menekan salah satu kontak yang tertampil untuk dapat langsung berkirim 

pesan dengan pengguna lain. 

2. Jika pengguna menekan salah satu kontak dari tampilan awal aplikasi, maka 

aplikasi akan menampilkan tampilan untuk mengirim dan menerima pesan. 

Pengguna dapat menggunakan menu ini untuk langsung berkirim pesan ke 

pengguna yang namanya ditekan tersebut. 

3. Jika pengguna menekan agak lama salah satu nama dari tampilan awal, maka 

akan muncul pilihan untuk memperbaharui atau menghapus data kontak yang 

sudah ada. 

4. Jika pengguna masuk ke dalam menu dan memilih untuk mengirim file, maka 

aplikasi akan menampilkan file – file yang dapat dikirim. File – file ini 

disimpan di dalam sdcard ponsel dan dapat diakses untuk kemudian dikirim 

ke pengguna lain. 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Aplikasi Mobile. 
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5. Jika pengguna masuk ke dalam menu dan memilih untuk menerima file, maka 

aplikasi akan menampilkan tampilan untuk menjadikan ponsel sebagai 

penerima file. Ketika file diterima, maka akan muncul pemberitahuan di layar 

ponsel. 

6. Jika pengguna masuk ke dalam menu dan memilih menu tambah teman, maka 

aplikasi akan menampilkan tampilan untuk mengisi informasi yang 

dibutuhkan untuk menambah teman baru. 

7. Jika pengguna masuk ke dalam menu dan memilih untuk melakukan 

panggilan telepon, maka aplikasi akan menampilkan tampilan untuk memilih 

pengguna untuk ditelepon. 

Jika pengguna memilih keluar dari aplikasi maka aplikasi akan keluar. Jika tidak 

maka tetap pada tampilan awal. 

 

3.2. Perancangan Database 

Database yang digunakan pada aplikasi mobile adalah SQLite. Data yang 

tersimpan pada database mobile adalah data yang diperoleh aplikasi mobile ketika 

aktivitas dijalankan. Perancangan database pada database mobile ditunjukkan pada 

Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3. Perancangan Database Mobile. 

 

 Di dalam database mobile terdapat dua buah tabel untuk menyimpan data yaitu 

friend, dan messages. Tabel friend berisi informasi mengenai data teman yang 

menggunakan aplikasi ini dan tabel messages berisi pesan yang masuk dan keluar. 

Atribut masing-masing tabel dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Tabel Atribut Database Mobile. 

Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Allow Nulls Primary Key Keterangan 

friend Name Text No  Nama teman 

 IP_address Text No  Alamat IP dari teman 

 No_phone Text No Yes Nomor ponsel teman 

messages msg_id int No Yes ID pesan 

 dari Text No  Pengirim pesan 

 ke Text No  Penerima pesan 

 pesan Text No  Isi pesan 

 

3.3. Perancangan Aplikasi Mobile 

Sistem yang dibangun terdiri dari aplikasi mobile yang berfungsi sebagai klien 

sekaligus server untuk melakukan komunikasi antar ponsel. Aplikasi mobile dirancang 

dengan menggunakan Android SDK API 10 atau Android 2.3. Arsitektur dari sistem 

dapat dilihat pada Gambar 3.4.  

 

Gambar 3.4. Bagan Arsitektur Aplikasi Mobile. 

 

 Penjelasan dari arsitektur adalah sebagai berikut: 

1. Koneksi Paket Data 

Aplikasi ini menghubungkan dua atau lebih ponsel dalam jaringan nirkabel. 

Ketika ponsel – ponsel tersebut sudah terhubung satu dengan yang lain, maka 

ponsel – ponsel tersebut dapat melakukan aktivitas. 

2. Database Lokal 

Database lokal adalah database yang dimiliki tiap ponsel. Database lokal 

bertugas sebagai media penyimpanan data pengguna dan pesan yang masuk dan 

keluar. Untuk mengakses dan menciptakan database-nya, Android dilengkapi 

library Android.database.sqlite. 
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3. Aplikasi Mobile 

Aplikasi mobile adalah aplikasi klien yang digunakan oleh pengguna untuk saling 

berkirim pesan, berkirim file, dan melakukan panggilan telepon. 

 

3.3.1. Konfigurasi Permission dan Feature 

 Karena aplikasi ini menggunakan fitur – fitur perangkat keras dari Android, maka 

dibutuhkan ijin untuk mengakses fitur – fitur tersebut. Konfigurasi untuk ijin dan 

permission di Android terletak pada AndroidManifest.xml. Android Manifest 

menyajikan informasi penting mengenai aplikasi untuk sistem Android. Sistem harus 

memiliki informasi tersebut sebelum dapat menjalankan kode dari aplikasi. Kode 

AndroidManifest.xml yang digunakan pada skripsi ini dapat dilihat pada Kode 3.1. 

 

 

Kode 3.1. Konfigurasi Permission dan Feature Aplikasi. 

 

 

<uses-permission android:name="Android.permission.INTERNET" /> 

<uses-permission 

android:name="Android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-permission 

android:name="Android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 

<uses-permission 

android:name="Android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

<uses-permission 

android:name="Android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" /> 

<uses-permission android:name="Android.permission.USE_SIP" /> 

<uses-permission android:name="Android.permission.VIBRATE" /> 

<uses-permission android:name="Android.permission.WAKE_LOCK" /> 

<uses-permission android:name="Android.permission.RECORD_AUDIO" 

/> 

<uses-feature android:name="Android.hardware.sip.voip" 

android:required="true" /> 

<uses-feature android:name="Android.hardware.wifi" 

android:required="true" /> 

<uses-feature android:name="Android.hardware.microphone" 

android:required="true" /> 
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Konfigurasi permission aplikasi antara lain: 

 Android.permission.INTERNET 

Mengijinkan aplikasi untuk mengakses socket network. 

 Android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

Mengijinkan aplikasi untuk menuliskan data pada media penyimpan luar. 

 Android.permission.ACCESS_WIFI_STATE 

Mengijinkan aplikasi untuk mengakses informasi jaringan Wi-Fi. 

 Android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE 

Mengijinkan aplikasi untuk mengakses informasi jaringan perangkat Android.. 

 Android.permission.CHANGE_WIFI_STATE 

Mengijinkan aplikasi untuk mengubah status Wi-Fi perangkat Android. 

 Android.permission.USE_SIP 

Mengijinkan aplikasi untuk menggunakan layanan SIP. 

 Android.permission.VIBRATE 

Mengijinkan aplikasi untuk menggunakan fungsi getar. 

 Android.permission.WAKE_LOCK 

Mengijinkan aplikasi untuk menggunakan Wake Locks Power Manager untuk 

menjaga prosesor tetap aktif dan menjaga layar supaya tidak redup. 

 Android.permission.RECORD_AUDIO 

Mengijinkan aplikasi untuk merekam audio. 

 Android.hardvware.sip.voip 

Mengijinkan aplikasi untuk menggunakan SIP API. 

 Android.hardware.wifi 

Mengijinkan aplikasi untuk menggunakan Wi-Fi. 

 Android.hardware.microphone 

Mengijinkan aplikasi untuk menggunakan microphone. 

 

3.3.2. Activity 

 Aplikasi mobile ditangani oleh berbagai activity, di mana activity tersebut akan 

menangani aksi yang ditangani oleh pengguna, dan juga menangani user interface. 

Activity yang digunakan di aplikasi ini dapat dilihat pada Kode 3.2. 
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Kode 3.2. Activity yang Digunakan. 

 

Penjelasan dari activity aplikasi adalah sebagai berikut: 

 KontakBook 

Activity ini adalah activity yang pertama kali dipanggil ketika aplikasi dijalankan. 

Ketika aplikasi dijalankan untuk pertama kali, activity ini akan membuat folder 

SIP Messenger di dalam sdcard, yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan 

file – file yang diterima dari pengguna lain. Di activity ini, pengguna dapat 

memilih untuk memilih aksi yang ingin dilakukan. Ada tiga pilihan yang dapat 

dipilih oleh pengguna. Pengguna dapat memilih dari option menu, context menu, 

atau langsung menekan di list item. Option menu berisi menu Kirim File 

untuk mengirim file ke pengguna lain, menu Tambah Teman untuk 

menambahkan kontak baru ke database, menu Terima File untuk menerima 

file dari pengguna lain, dan menu Panggilan Telepon untuk melakukan 

panggilan telepon ke pengguna lain. Context menu adalah menu yang dipanggil 

ketika list item ditekan agak lama. Context menu berisi menu Edit Contact 

yang digunakan untuk memperbaharui data kontak dan menu Delete Contact  

yang digunakan untuk menghapus data kontak dari database. Ketika pengguna 

 <activity android:name="my.packages.db.KontakBook" 

android:label="@string/app_name"> 

   <intent-filter> 

   action android:name="Android.intent.action.MAIN" /> 

  <category android:name="Android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

   </intent-filter> 

  </activity> 

  <activity android:name="my.packages.db.EditKontak"/> 

  <activity android:name="my.packages.db.ListFile"/> 

  <activity android:name="my.packages.db.SearchConnection"/> 

  <activity 

android:name="my.packages.db.TheteringActivity"/> 

  <activity android:name="my.packages.db.Connecting"/> 

  <activity android:name="my.packages.db.ReceiveFile"/> 

 <activity android:name="my.packages.db.ChatDB"/> 
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langsung menekan di list item, maka pengguna akan masuk ke tampilan chat 

dengan pengguna lain dan dapat langsung berkirim pesan dengan pengguna lain. 

 

 EditKontak 

Activity ini bertugas untuk menangani pembaharuan data dari database. Pengguna 

dapat mengubah data dari kontak yang sudah ada dengan mengubah isi dari edit 

text yang disediakan. Setelah mengganti isi dari edit text, pengguna menekan 

button save untuk menyimpan data ke database. 

 ListFile 

Activity ini bertugas untuk menampilkan dan menangani aksi memilih daftar file 

untuk dikirim. Activity ini akan mengambil daftar file pada sdcard Android. 

Ketika pengguna memilih salah satu file, maka pengguna akan dibawa ke activity 

Search Connection untuk memilih penerima file. 

 SearchConnection 

Activity ini bertugas untuk menampilkan penerima yang aktif dan dapat menerima 

file yang ingin dikirim. Ketika pengguna sudah memilih penerima, maka activity 

ini juga yang akan melakukan pengiriman file terserbut. 

 TheteringActivity 

Activity ini bertugas untuk mengaktifkan pengguna supaya nama pengguna 

muncul di daftar pengguna yang dapat menerima file. Activity ini juga mengatur 

nama pengguna yang akan muncul di daftar pengguna lain. 

 Connecting 

Activity ini dipanggil ketika pengguna menekan list item di halaman utama. 

Activity ini berguna untuk menghubungkan pengguna dengan pengguna lain 

untuk melakukan pengiriman pesan. 

 ReceiveFile 

Activity ini berguna untuk menerima file dari pengguna lain. Akan muncul 

pemberitahuan ketika file sudah berhasil diterima. 

 ChatDB 

Activity ini bertugas untuk mengatur pengiriman dan penerimaan pesan. Untuk 

mengirim pesan, disediakan edit text untuk diisi pesan yang akan dikirim. Pesan 

yang diterima akan ditampilkan di text view. 
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3.3.3. Koneksi ke Database 

 Untuk membuat dan mengakses database internal, Android menggunakan library 

Android.database.sqlite. Pada aplikasi ini, pembuatan dan akses terhadap database 

dikerjakan oleh sebuah class bernama DbKontak. 

 Class DbKontak merupakan class yang mewarisi fungsi dari 

SQLiteOpenHelper di mana berfungsi untuk membuat dan mengakses database 

internal bertipe SQLite. Database yang diakses bernama kontak.db dengan versi 2. 

Untuk membuat database baru, dapat dilihat pada Kode 3.3. 

 

 

Kode 3.3. Fungsi onCreate Database. 

 

 Tabel yang dibuat yaitu tabel friend dan memiliki atribut nama, hp, dan address. 

Proses yang sama juga digunakan untuk membuat tabel yang lain, yaitu tabel 

messages. Proses di atas hanya digunakan untuk membuat tabel yang belum ada, 

untuk menambah, memperbaharui, menghapus, dan mengambil data dari database 

dapat dilihat pada Kode 3.4. 

 

private static final String DATABASE_CREATE = "create table 

friend (_id integer primary key autoincrement," 

   + "nama text not null, hp text not null, address 

text not null);"; 

@Override 

  public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

   db.execSQL(DATABASE_CREATE); 

  } 
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Kode 3.4. Fungsi Insert, Edit, Delete dan Select Database. 

 

 Contoh Kode 3.4 adalah fungsi untuk menambahkan, memperbaharui, 

menghapus, dan mengambil data kontak. Proses yang sama juga dikerjakan untuk data 

pesan. Untuk menambahkan data maka data yang akan ditambahkan ditampung dalam 

sebuah ContentValues. Query untuk menambah, memperbaharui, menghapus, dan 

mengambil data dari database dilakukan oleh mDB. mDB adalah Database Helper 

yang salah satu method-nya adalah getWritableDatabase() dan berfungsi untuk 

membuat atau membuka database yang akan digunakan untuk membaca dan menulis 

public long createKontak(String nama, String hp, String 

address) { 

  ContentValues initialValues = new ContentValues(); 

  initialValues.put(KEY_NAMA, nama); 

  initialValues.put(KEY_HP, hp); 

  initialValues.put(KEY_ADDRESS, address); 

  return mDB.insert(DATABASE_TABLE, null, initialValues); 

 } 

 public boolean deleteKontak(long rowId) { 

  return mDB.delete(DATABASE_TABLE, KEY_ROWID + "=" + 

rowId, null) > 0; 

 } 

 public Cursor fetchAllKontak() { 

  return mDB.query(DATABASE_TABLE, new String[] { 

KEY_ROWID, KEY_NAMA, KEY_HP, KEY_ADDRESS }, null, null, null, 

null, null); 

 } 

 public boolean updateKontak(long rowId, String nama, 

String hp, String address) { 

  ContentValues args = new ContentValues(); 

  args.put(KEY_NAMA, nama); 

  args.put(KEY_HP, hp); 

  args.put(KEY_ADDRESS, address); 

  return mDB.update(DATABASE_TABLE, args, KEY_ROWID + "=" 

+ rowId, null) > 0; 

 } 
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data. Seperti pada contoh Kode 3.4 di atas, untuk menambah data baru digunakan fungsi 

mDB.insert. 

 

3.3.4. Koneksi dengan Pengguna Lain 

Untuk terhubung dengan pengguna lain, aplikasi Android menggunakan class 

WifiManager dan proses tersebut ditangani oleh Activity Connecting. Gambar 3.5 

berikut merupakan diagram alir dari Connecting. 
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T
id

ak

T
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Gambar 3.5. Diagram Alir Connecting. 

 

 Class Connecting dipanggil ketika ingin memulai aktivitas dengan pengguna 

lain. Pada saat activity ini diciptakan maka proses yang dikerjakan adalah mengaktifkan 

Wi-Fi ponsel dengan perintah wifiManager.setWifiEnabled(true). Setelah itu, 

nama Service Set Identifier (SSID) harus ditetapkan terlebih dahulu, supaya ponsel 

dapat mengenali pengguna lain yang akan terhubung. Dan pengguna akan terhubung 

dengan pengguna lain dengan menggunakan perintah 

wifiManager.reassociate();.  
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3.3.5. Pengiriman Pesan 

 Untuk melakukan pengiriman pesan, aplikasi mobile menggunakan socket 

programming. Ketika salah satu pengguna ingin mengirim pesan terlebih dahulu, maka 

pengguna tersebut akan menjadi klien, dan pengguna lain yang akan menerima pesan 

akan menjadi server. Lalu, setelah sudah saling terhubung, kedua pengguna tersebut 

dapat saling berkirim pesan. Socket programming di Android menggunakan socket 

programming dengan bahasa pemrograman Java. Gambar 3.6 menjelaskan proses 

pengiriman dan penerimaan pesan. 

 

Gambar 3.6. Proses Pengiriman dan Penerimaan Pesan. 

 

 Tahap pertama, pengguna 1 akan menjadi klien dan akan terhubung ke pengguna 

2 yang menjadi server. Setelah pengguna 2 menerima permintaan koneksi dari 

pengguna 1, maka proses berkirim pesan sudah dapat dilakukan. 
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Gambar 3.7. Diagram Alir Pengiriman Pesan dari Klien ke Server. 

 

Gambar 3.7 adalah proses pengiriman pesan dari klien ke server. Klien memilih 

siapa yang akan menjadi penerima pesan. Lalu, program akan mengaktifkan Wi-Fi klien 

dan menghubungkan klien dengan server. Setelah terhubung, maka klien sudah dapat 

berkirim pesan dengan server. 
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Gambar 3.8. Diagram Alir Penerimaan Pesan dari Server ke Klien. 

 

 Gambar 3.8 menjelaskan cara server menerima pesan dari klien. Server harus 

mengaktifkan Wi-Fi server dan masuk ke dalam mode server / hotspot. Setelah menjadi 

hotspot, server dapat menerima koneksi dari klien. Setelah koneksi sudah tercipta, 

server dapat menerima pesan dari klien.  

 Untuk mengirim pesan dari klien ke server digunakan BufferedWriter(new 

OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())). Dan perintah 

BufferedReader(new InputStreamReader(s.getInputStream())) 

digunakan untuk membaca pesan yang masuk dari klien. 

 Server tidak hanya dapat menerima pesan dan klien juga tidak hanya dapat 

mengirim pesan. Tapi, server juga dapat merespon pesan dari klien dan mengirim pesan 

ke klien. Begitu juga dengan klien, klien juga dapat menerima pesan dari server. 

Sehingga komunikasi dua arah dapat terjadi. 
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3.3.6. Pengiriman File 

 Aplikasi juga dilengkapi fitur pengiriman file. File yang dikirim tidak terbatas 

dalam format apapun. Untuk mengirim file, aplikasi ini juga menggunakan socket 

programming. Pengguna yang mengirim file akan menjadi klien dari pengguna yang 

menerima file tersebut. Tahapan pengiriman dan penerimaan file sebagai berikut : 

1. Pengguna pertama yang menjadi klien akan mengirim nama file terlebih dahulu. 

Setelah nama file berhasil dikirim, pengguna pertama mengirim file tersebut 

dalam bytes. 

Untuk mengirim file, pengguna harus memilih file yang akan dipilih terlebih 

dahulu. File yang akan dikirim, dipilih dari file – file yang ada di sdcard ponsel. 

Setelah file dipilih, pengguna harus memilih pengguna lain yang akan menerima 

file tersebut. Setelah memilih pengguna lain yang akan menerima, aplikasi akan 

secara otomatis mengaktifkan Wi-Fi klien dan terhubung dengan pengguna lain 

tersebut. Sebelum melakukan proses pengiriman, aplikasi akan memeriksa 

apakah file yang akan dikirim memiliki ukuran yang tidak melebihi batas 

maksimum pengiriman. Jika tidak melebihi batas, maka file dapat dikirim ke 

pengguna lain, tapi jika melebihi batas, maka file tidak jadi dikirim. 

File yang dapat dikirim akan dikirim dalam dua langkah, yaitu pengiriman nama 

file dan pengiriman file itu sendiri. 

Fungsi sendNamaFile akan dipanggil saat pengguna pertama sudah terhubung 

dengan pengguna kedua yang akan menerima file. Fungsi ini akan membuka 

koneksi socket baru dengan perintah socket = new Socket(host, port);. 

Setelah membuka koneksi socket baru, nama file akan dikirim dengan metode 

outFile.writeObject(namaFile); yang dimiliki oleh kelas 

ObjectOutputStream. 

Setelah nama file berhasil dikirim, langkah selanjutnya adalah mengirim file 

tersebut dalam bytes. File yang akan dikirim diinisialisasi melalui alamat file di 

dalam sdcard dengan perintah new File(path);. File tersebut disusun 

menjadi byte – byte untuk kemudian dikirim menggunakan kelas 

BufferedOutputStream dan dikirim per byte. Proses pengiriman-nya dapat 

dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9. Diagram Alir Pengiriman File. 
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2. Penerimaan file juga akan mengikuti proses pengiriman file. Pengguna yang 

menjadi server akan menerima nama file tersebut terlebih dahulu. Setelah nama 

file berhasil diterima, file akan diterima oleh server. Karena file yang dikirim per 

byte, maka file juga diterima per byte. Pengguna kedua menerima file tersebut 

dan menyimpan file di sdcard. Proses penerimaan file dapat dilihat pada Gambar 

3.10. 
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Gambar 3.10. Diagram Alir Penerimaan File. 
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Untuk menerima file, pengguna harus mengaktifkan Wi-Fi terlebih dahulu. Hal 

ini bertujuan agar pengguna yang akan mengirim file dapat  mengenali pengguna 

lainnya yang akan menerima file tersebut. File akan diterima dalam dua langkah, 

yaitu penerimaan nama file dan penerimaan file itu sendiri. 

Saat menerima nama file, fungsi ini membuka server socket dan menerima 

koneksi socket dari klien melalui perintah serverSocket.accept();. Server 

socket hanya dapat menerima koneksi socket dari klien di port yang sama. 

Setelah koneksi sudah diterima, nama file diterima dengan metode 

(String)in.readObject();. Metode ini dimiliki oleh kelas 

ObjectInputStream. 

Saat menerima file, perintah new FileOutputStream("/sdcard/SIP 

Messenger/" + nama) akan menuliskan file yang diterima ke dalam sdcard 

di dalam folder SIP Messenger yang telah dibuat ketika aplikasi diinstal untuk 

pertama kali. Nama file akan sesuai dengan yang sudah diterima sebelumnya. 

 

3.3.7. Panggilan Telepon 

 Untuk melakukan panggilan telepon, aplikasi ini menggunakan teknologi SIP. 

Sebelum dapat melakukan panggilan telepon, kelas SipAudioCall.Listener harus 

diatur terlebih dahulu. Hampir semua interaksi klien yang menggunakan SipStack 

akan terjadi melalui kelas ini. Bahkan, untuk membuat panggilan keluar, kelas ini juga 

harus dipanggil untuk mengatur hal – hal lain setelah panggilan dijalankan. Proses 

pengaturan  kelas SipAudioCall.Listener dapat dilihat pada Kode 3.5. 
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Kode 3.5. Pengaturan Kelas SipAudioCall.Listener [1]. 

 

 Untuk menerima panggilan telepon, digunakan kelas BroadcastReceiver. 

Kelas ini digunakan untuk memproses panggilan yang masuk, menjawabnya, dan 

mengirim ke activity yang bertugas. Kode 3.6 menjabarkan pembuatan kelas 

BroadcastReceiver. 

 

SipAudioCall.Listener listener = new SipAudioCall.Listener() { 

@Override 

public void onCallEstablished(SipAudioCall call) { 

 call.startAudio(); 

 call.setSpeakerMode(true); 

 call.toggleMute(); 

 updateStatus(call); 

} 

@Override 

public void onCallEnded(SipAudioCall call) { 

 updateStatus("Ready."); 

} 

}; 

call = manager.makeAudioCall(me.getUriString(), sipAddress, 

listener, 30); 
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Kode 3.6. Pembuatan Kelas BroadcastReceiver [1]. 

public class IncomingCallReceiver extends BroadcastReceiver { 

@Override 

public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

 SipAudioCall incomingCall = null; 

    try { 

      SipAudioCall.Listener listener = new SipAudioCall.Listener() { 

      @Override 

      public void onRinging(SipAudioCall call, SipProfile caller) { 

       try { 

            call.answerCall(30); }  

   catch (Exception e) { 

             e.printStackTrace(); 

   } 

 } 

 }; 

 CallActivity wtActivity = (CallActivity) context; 

 incomingCall = wtActivity.mSipManager.takeAudioCall(intent, 

listener); 

 incomingCall.answerCall(30); 

     incomingCall.startAudio(); 

     incomingCall.setSpeakerMode(true); 

     if(incomingCall.isMuted()) { 

     incomingCall.toggleMute();    } 

     wtActivity.call = incomingCall; 

     wtActivity.updateStatus(incomingCall); 

    } catch (Exception e) { 

       if (incomingCall != null) { 

        incomingCall.close();  

  } 

 } 

} 

} 


