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Abstract

Technological advancements nowadays have enabled chatting via
Bluetooth connection. Bluetooth is a wireless protocol  for  exchanging
data over short distances from fixed and mobile devices such as mobile
phones. Bluetooth based chat is not something entirely new, but it supports
one on one chat only. A server application that allows group Bluetooth
based chat with certain added function is created for this reason. The
server application can be used to create a new room, transfer files, save
chatting history, and control client access. The room created can be utilized
for either one on one or group chat, and can be closed if unused.
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1. Pendahuluan

Perangkat keras dan perangkat lunak berkembang seiring dengan semakin
canggihnya teknologi. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna dengan adanya
berbagai macam fitur, salah satu contohnya adalah messenger. Kebanyakan
messenger dilakukan pada komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan
internet sehingga antar pengguna dapat melakukan komunikasi, baik itu dengan
menggunakan tulisan, suara atau bahkan streaming video menggunakan webcam,
sehingga kemudian muncul suatu aplikasi messenger yang terdapat pada suatu mobile
atau handphone, dimana kedua handphone tersebut harus mempunyai perangkat
bluetooth.

Namun aplikasi ini masih dianggap kurang efektif karena perangkat bluetooth
pada mobile hanya dapat mencapai 10 meter dan komunikasi yang dilakukan tidak
mendukung banyak pengguna dalam suatu komunikasi. Saat ini teknologi bluetooth
sudah berkembang sangat pesat yang bisa ditandai dengan munculnya perangkat
bluetooth dengan kemampuan koneksi hingga 100 meter. Namun perangkat ini
belum digunakan pada handphone, sehingga dengan aplikasi bluetooth chat dengan
menggunakan server, pengguna dapat melakukan komunikasi antar sesama dalam
suatu tempat yang cukup luas hingga 100 meter seperti halnya layanan hotspot
internet. Bluetooth chat merupakan suatu aplikasi yang dibangun dengan konsep
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server yang dapat mendukung pengguna dapat melakukan komunikasi dengan
banyak pengguna lainnya dalam suatu tempat khusus yang telah disediakan, atau
yang dinamakan room chatting. Pengguna menggunakan aplikasi yang digunakan
pada handphone yang kemudian akan mencari room yang disediakan oleh server.
Pengguna juga dapat mengetahui history chatting sebelumnya ketika ia sedang
chatting dengan pengguna lain dan juga pengguna dapat mengirimkan suatu data
ke pengguna lain yang sedang aktif.

2. Kajian Pustaka

Teknologi penting yang dipakai dalam proses pembuatan aplikasi bluetooth
chat, diantaranya penggunaan teknologi J2SE, J2ME, dan bluetooth [1]. J2SE
adalah tools untuk membuat stand alone application biasa dan applet. Dalam
J2SE terdapat istilah J2SDK (Java 2 Standard Development Kit) yang diperlukan
jika ingin membuat J2SE application dan JRE (Java Runtime Environment) yang
diperlukan untuk menjalankan stand alone Java application dan applet. Di dalam
JRE sendiri terdapat JVM (Java Virtual Machine) yang merupakan engine untuk
mengeksekusi Java bytecode dan standard API/library. J2ME adalah satu set
teknologi dan spesifikasi yang dikembangkan untuk perangkat kecil seperti pager
dan handphone. J2ME menggunakan subset dari komponen J2SE, seperti virtual
machine yang lebih kecil dan API. Berbeda dengan J2SE, J2ME bukanlah sebuah
software atau sebuah spesifikasi tunggal. Perbedaan ini mungkin sangat
membingungkan, bahkan untuk developer yang sudah mengenal J2SE. J2ME adalah
sebuah platform, sebuah kumpulan dari teknologi dan spesifikasi yang didesain
untuk perangkat kecil. Karena J2ME mendukung banyak perangkat, tidak mungkin
untuk membuat solusi “satu ukuran untuk semua”. Oleh karena itu, J2ME dibagi
menjadi configuration, profile, dan optional package. Configuration adalah
spesifikasi yang menjabarkan sebuah virtual machine dan satu set API dasar yang
dapat digunakan dengan beberapa perangkat tertentu. Sebuah configuration,
sebagai contoh, mungkin ditujukan untuk perangkat yang memiliki memori di bawah
512 KB dan koneksi jaringan yang naik turun. Virtual machine dapat berupa Java
Virtual Machine lengkap atau berupa bagian dari Java Virtual Machine. Sebuah
profile dibangun berdasarkan configuration, ditambah API yang lebih spesifik untuk
membuat sebuah environment lengkap untuk pembuatan aplikasi. Walaupun sebuah
configuration mendeskripsikan sebuah JVM dan satu set API dasar, tetapi masih
kurang untuk menspesifikasikan cukup detail untuk pembuatan aplikasi. Profile
biasanya menyertakan API untuk siklus hidup, user interface, dan persistent stor-
age suatu aplikasi. Sebuah optional package menyediakan fungsionalitas yang
mungkin tidak berhubungan dengan configuration atau profile tertentu. Sebuah
contoh untuk optional package adalah bluetooth API (JSR 82), yang menyediakan
API standar untuk mengakses bluetooth. Optional package ini dapat
diimplementasikan dengan kombinasi configuration dan profile lainnya.

Struktur J2ME memiliki dua cabang yaitu yang pertama Connected, Limited
Device Configuration (CLDC). CLDC diperuntukkan bagi perangkat wireless
kecil yang memiliki jaringan yang naik turun seperti pager, handphone, dan Personal
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Digital Assistance (PDA). Mobile Information Devices (MIDP) yang berbasiskan
CLDC adalah profile pertama yang diselesaikan sekaligus aplikasi pertama di
lingkungan J2ME. Cabang kedua adalah Connected Device Configuration (CDC).
CDC lebih diperuntukkan bagi perangkat yang lebih besar (dalam hal memori dan
kecepatan prosesor) dengan jaringan yang lebih baik.Teknologi Bluetooth, Bluetooth
adalah sebuah teknologi komunikasi wireless yang beroperasi pada pita frekuensi
2,4 GHz unlicensed Industrial, Scientific, and Medical (ISM) dengan
menggunakan sebuah frequency hopping tranceiver yang mampu menyediakan
layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara host-host bluetooth
dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas (sekitar 10 meter). Bluetooth dapat
berupa card yang bentuk dan fungsinya hampir sama dengan card yang digunakan
untuk Wireless Local Area Network (WLAN) dimana menggunakan frekuensi radio
standar IEEE 802.11, hanya saja pada bluetooth mempunyai jangkauan jarak
layanan yang lebih pendek dan kemampuan transfer data yang lebih rendah.

Bluetooth diciptakan bukan hanya untuk menggantikan atau menghilangkan
penggunaan kabel dalam melakukan pertukaran informasi, tetapi juga mampu
menawarkan fitur yang baik untuk teknologi mobile wireless dengan biaya yang
relatif rendah, konsumsi daya yang rendah, interoperability yang menjanjikan, mudah
dalam pengoperasian, dan mampu menyediakan layanan yang bermacam-macam.

3. Perancangan Aplikasi Bluetooth Chat

Aplikasi bluetooth chat dibuat untuk pengguna handphone dan pengguna
komputer yang memiliki perangkat bluetooth. Aplikasi Bluetooth Chat pada
Komputer, aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna komputer dan pengguna
handphone adalah membuat room, menutup room, mencari room yang tersedia,
bergabung dengan setiap room yang ada, mengeluarkan client dari room, melakukan
private chatting, melakukan chatting pada setiap room, menyimpan history
private/room, menghapus history private/room, dan mengirimkan file.

Gambar 1 Use Case Diagram Bluetooth Chat
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Use Case Diagram, dari perancangan use case diagram pada Gambar 1,
dapat dilihat bahwa terdapat dua aktor yang dapat melakukan aktivitas yang sama
yaitu pengguna komputer dan pengguna handphone. Kedua aktor ini dapat
melakukan aktivitas mengelola room, setelah itu pengguna komputer juga dapat
melakukan chatting dengan client lain baik itu melakukan private koneksi terhadap
client lain yang telah terhubung dengan server atau pun public pada suatu room.
Pengguna komputer juga dapat mengelola client yang terhubung ke suatu room.
Terdapat fitur tambahan yang membuat aplikasi dapat lebih optimal yaitu pengguna
komputer dapat menyimpan history chatting dan mengirimkan file kepada client
lain yang terhubung.

Aktivitas Mengelola Room (Komputer) merupakan aktivitas membuat room
yang dilakukan bila pengguna komputer ingin menambah room baru atau apabila
pada aplikasi komputer belum terdapat room. Pertama harus dipastikan apabila
pengguna ingin membuat sebuah room, pengguna harus mengisi field nama room
yang disediakan dan nama tersebut tidak boleh sama dengan room yang sebelumnya.
Jika inputan benar, maka room baru dengan nama yang sesuai dengan inputan akan
dibuat. Jika tidak sesuai akan muncul pesan error dan pengguna diminta kembali
untuk mengisikan field nama room dengan benar. Aktivitas menutup room pertama
kali diperlukan membuka form room yang dinginkan kemudian memilih tombol tutup
room. Proses ini akan berpengaruh pada daftar room yang tersedia, karena apabila
room ditutup maka room tersebut akan dihapus dari daftar room yang tersedia.
Aktivitas menampilkan room dari daftar room dilakukan jika pengguna ingin
menampilkan kembali room. Pertama harus dipastikan bahwa pada aplikasi terdapat
room sehingga akan ditampilkan pada daftar room. Setelah itu pengguna tinggal
memilih room yang diinginkan dan menekan tombol tampilkan room. Jika pada
sebelumnya room belum ada maka daftar room akan kosong. Diagram aktivitas
mengelola room bagi pengguna komputer dapat dilihat pada Gambar 2.

Aktivitas Mengelola Room (Handphone) adalah aktivitas membuat room
pada pengguna handphone yang dilakukan jika pengguna ingin menambah room
baru dari room yang telah tersedia. Pertama harus dipastikan apabila ingin membuat
suatu room, pengguna harus mengisi field nama room yang disediakan dan nama
tersebut tidak boleh sama dengan room yang sebelumnya. Jika input benar, maka
room baru dengan nama yang sesuai dengan inputan akan dibuat. Jika tidak sesuai
akan muncul pesan error dan pengguna diminta kembali untuk mengisikan field
nama room dengan benar.

Aktivitas menutup room diperlukan jika pengguna telah berada pada form
daftar room sistem dan memilih room yang ingin ditutup. Proses ini akan berpengaruh
pada daftar room sistem, karena apabila room ditutup maka room tersebut akan
dihapus dari daftar room sistem.

Aplikasi Chat pada Handphone (Zakaria dan Wijaya)
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Gambar 2 Aktivitas Mengelola Room (Komputer)

Aktivitas menampilkan room dari daftar room dilakukan jika pengguna ingin
menampilkan kembali form room yang telah dibuat sebelumnya. Pertama harus
dipastikan bahwa pada aplikasi terdapat room dan pengguna berada di form daftar
room sistem, kemudian pengguna memilih room yang akan ditampilkan dan memilih
form tampilkan form. Jika pada sebelumnya room belum ada maka daftar room
sistem akan kosong. Diagram aktivitas mengelola room bagi pengguna handphone
dapat dilihat pada Gambar 3.
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User Chatting

[ nama room sama, field kosong, nama room terdapat huruf “#” ]

Siap mengelola room

Membuat room Memasukkan nama room Memilh Menu Membuat Room

Sistem membuat room baru

Memilih menu Tampilkan Form

[ inputan benar ]

Berhasil membuat 
room baru

Menutup room Memilih room yang ingin ditutup pada daftar Room

Memilih menu Tutup RoomSistem menghapus room

Room berhasil 
ditutup

Menampilkan form room dari daftar

Memilih room dari daftar room

Memilh menu Tampilkan Form

Memilih menu Room Sistem

Daftar room kosong

Sistem mencari room yang telah dibuat

Daftar room berisi

Tidak dapat 
menampilkan room

Form room berhasil 
ditampilkan

Tidak menemukan room Menemukan room

Mengelola Room

Gambar 3 Aktivitas Mengelola Room (Handphone)

Proses yang dijalankan pada Server
Proses pada server dimulai pada saat aplikasi dijalankan dan proses yang

dilakukan secara terus menerus, yang artinya server selalu menunggu atau membuka
koneksi jika terdapat koneksi dari client. Kode Program 1 merupakan contoh sintaks
dari proses yang dilakukan oleh server ketika menunggu koneksi dari client.
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Kode Program 1 Contoh Sintaks menunggu Koneksi dari Client

File : ServerThread.java

public void run() {
try {

LocalDevice local = LocalDevice.getLocalDevice();
local.setDiscoverable(DiscoveryAgent.GIAC);
String url = “btspp://localhost:” + serviceUUID

+”;name=” + serviceName;
connection = (StreamConnectionNotifier)

Connector.open(url);
parent.addMessage(null, “Berhasil membuat server”);

while (true) {
serverConnection.handleServerConnection(connection.acceptAndOpen());

}

} catch (IOException ioe) {
System.err.println(ioe);
}

}

Pada contoh kode program menunggu koneksi dari client berguna untuk
menerima koneksi secara terus menerus ketika aplikasi dijalankan sehingga jika ada
client yang ingin bergabung aplikasi dapat melemparkannya pada class
ConnectionProtocol yang bertugas meng-handle semua aktivitas chatting baik
itu aktivitas server maupun aktivitas client.

Pada Kode Program 2 ditunjukkan sintaks untuk mengatur koneksi protokol
pada server berguna untuk mengatur setiap koneksi yang diterima oleh server, dimana
server akan mengambil spesifikasi dari client.

Kode Program 2 Contoh Sintaks mengatur Koneksi Protokol pada Server

File : ConnectionProtocol.java

public void handleServerConnection(final StreamConnection
connection) {

new Thread() {

public void run() {
try {

RemoteDevice rd =
RemoteDevice.getRemoteDevice(connection);

RemoteChat remoteChat = new RemoteChat(
rd.getBluetoothAddress(), Config.getDeviceName(rd),
connection, parent);

listBtAddress.put(rd.getBluetoothAddress(),
remoteChat);
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String deviceKind = remoteChat.readData();
remoteChat.setDeviceKind(deviceKind);
remoteChat.writeString(parent.deviceKind);

parent.btName = remoteChat.readData();

remoteChat.writeString(Config.getDeviceName(rd));

parent.privateConnection.addItem(rd.getBluetoothAddress(),
deviceKind, Config.getDeviceName(rd));

remoteChat.readString();

parent.chatMessage(null,”Terhubung dengan “ +
Config.getDeviceName(rd) + “ (“ + rd.getBluetoothAddress()
+ “)”);

} catch (IOException ioe) {
}

}
}.start();

}

Proses Pencarian Perangkat
Pencarian perangkat bluetooth dilakukan saat aplikasi mulai dijalankan dan

aplikasi akan terus mencari perangkat bluetooth di sekitar sampai akhirnya aplikasi
ditutup. Pada saat pencarian perangkat, sintaks yang digunakan  ditunjukkan pada
Kode Program 3. Fungsi akan dijalankan terus menerus menggunakan kelas dari
Java yaitu Thread. Untuk menjalankan suatu fungsi atau method dalam suatu thread
digunakan method run() yang berfungsi untuk menjalankan suatu thread.

Kode Program 3 Sintaks Proses Pencarian Perangkat

File : DiscoveryThread.java

public void run() {
DiscoveryAgent agent = null;
try {

LocalDevice device = LocalDevice.getLocalDevice();
agent = device.getDiscoveryAgent();

synchronized (mutex) {
parent.addMessage(null, “Mencari perangkat

Bluetooth”);
agent.startInquiry(DiscoveryAgent.GIAC, this);
mutex.wait();

}
} catch (BluetoothStateException e) {
} catch (InterruptedException ie) {
}
UUID[] uuids = new UUID[1];
int[] attrSet = {0x0100, 0x0001, 0x0002, 0x0003,

0x0004};

Aplikasi Chat pada Handphone (Zakaria dan Wijaya)
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for (int i = 0; i < foundDevice.size(); i++) {
try {

synchronized (mutex) {
if (deviceKind.elementAt(i).equals(“laptop”)

|| deviceKind.elementAt(i).equals(“pc”) ||
deviceKind.elementAt(i).equals(“pda”)) {

uuids[0] = ServerThread.serviceUUID; //for pc
} else {

uuids[0] = new UUID(“1101”, true); //for hp
}
parent.addMessage(null, “Mencari service pada

“ + Config.getDeviceName((RemoteDevice)
foundDevice.elementAt(i)));

agent.searchServices(attrSet,uuids,(RemoteDevice)
foundDevice.elementAt(i),this);

mutex.wait();
}

} catch (InterruptedException ie) {
} catch (BluetoothStateException bse) {

parent.addMessage(null, “Tidak Bisa Mencari
Service”);

}
}
parent.addMessage(null, “Pencarian perangkat telah

lengkap”);
parent.disableSplashScreen();

}

Proses Pengiriman dan Penerimaan Pesan (Chatting)
Dalam melakukan chatting, aplikasi mengirimkan pesan protokol yang telah

didefinisikan secara statik yaitu yang nilainya tetap pada class Config. Pesan yang
dikirim akan dibatasi dengan sebuah separator atau pemisah yaitu tanda “#”, sehingga
pada saat pesan masuk dibutuhkan class String function untuk mendapatkan pesan
dengan benar. Dalam aplikasi terdapat dua tipe dalam melakukan chatting yaitu
private dan public. Private merupakan proses chatting yang dilakukan hanya
pada satu client sedangkan public merupakan proses chatting yang dilakukan
lebih dari satu client. Pada pengiriman pesan chatting public sebenarnya proses
yang dilakukan sama halnya dengan proses pengiriman pesan private yaitu client
mengirimkan pesan ke server dan server mengirimkan pesan ke setiap pengguna
yang terhubung pada room tersebut. Dalam aplikasi bluetooth chat terdapat client,
dimana komunikasi antara server ditentukan oleh pesan protokol yang dikirimkan
oleh server dan yang diterima oleh client. Proses penerimaan pesan baik itu private
ataupun public adalah sama, karena pesan yang dikirimkan hanya dari satu client
yaitu server, jadi konsepnya sama dengan proses pengiriman pada private. Dalam
menerima pesan protokol sistem membutuhkan beberapa method di beberapa kelas.

Proses Pengiriman File
Pengiriman file dilakukan apabila terdapat private koneksi antara pengirim

dan penerima file. Terdapat dua mekanisme pengiriman yaitu pada aplikasi yang
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terdapat pada handphone, pengiriman dilakukan dengan membaca dan mengirimkan
potongan byte yang telah didapat, sedangkan pada aplikasi desktop dilakukan dengan
mendapatkan semua byte-nya terlebih dahulu kemudian mengirimkannya. Hal ini
dibedakan karena memori pada handphone sangat terbatas sehingga harus dilakukan
dengan potongan byte yang berukuran kecil dan langsung dikirimkan.

Sequence Diagram
Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu

urutan waktu. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram.
Gambar 4 menunjukkan sequence diagram untuk melakukan chatting.

Pengguna KomputerMenulis pesan

Form Create RoomForm Create Room Connection ProtocolConnection Protocol Remote ChatRemote Chat

Client N

Room SystemRoom System Room PropertiesRoom Properties

getClientBtAddress(name)

Room SystemRoom System

broadcast(String name, String msg)

addMessage(String msg)
getClientBtAddress(name)

sendMessage(String btMacAddress, String msg)

writeString(String msg)

listBtAddress.get(btMacAddress)

output.flush()

readData()
inputProces(String[] msg)

Menerima pesan
readString()

broadcast(String name, String msg)

listBtAddress.get(btMacAddress)

writeString(msg)

output.writeUTF(msg)

output.flush()
addMessage(String btAddress, String room, String message)

listRoom.get(room)

addMessage(btAddress, message)

addMessage(String btAddress, String message)

output.writeUTF(msg)

sendMessage(String btMacAddress, String msg)

Gambar 4 Sequence Diagram melakukan Chatting

Saat pengguna ingin chatting, maka ia harus berada pada form chatting
room dan mengetikkan kata-kata yang akan dikirimkan pada text field yang telah
disiapkan. Sistem akan mengirimkan kata tersebut dengan memanggil method
broadcast pada class room system dan menggunakan method addMessage untuk
menampilkan teks yang diketikkan pada layar. Saat melakukan method broadcast
diperlukan alamat dari client yang terhubung sehingga sistem akan memanggil method

Aplikasi Chat pada Handphone (Zakaria dan Wijaya)
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getClientBtAddress pada class room properties dan mengirimkan pesan tersebut
sebanyak alamat client yang berada pada room dengan menggunakan class
Connection Protocol dan Remote Chat. Saat pengguna mendapatkan pesan dari
client room yang mengirimkan pesan maka sistem akan menerima pesan dari class
Server Thread yang kemudian memanggil Method handdleServerConnection yang
berada pada class Connection Protocol, kemudian Method tersebut akan membaca
pesan yang dikirim dengan menggunakan method readString, readData, dan
inputProses yang berguna untuk mengenali jenis pesan. Pesan akan dikirimkan
sebanyak client yang terhubung pada room dengan menggunakan Method broadcast
dan getClientBtAddress yang kemudian diteruskan ke class connection protocol
dan remote chat. Selanjutnya, ditampilkan pada layar chatting room, dengan
menggunakan Method addMessage.

Class Diagram Keseluruhan pada Modul Chatting
Class diagram menggambarkan objek-objek yang dibutuhkan oleh sistem

dan relasi antar objek tersebut. Class diagram untuk modul chatting ditunjukkan
pada Gambar 5.

Gambar 5 Class Diagram Keseluruhan untuk Modul Chatting

Beberapa objek penting yang dibutuhkan oleh aplikasi pada modul chatting
adalah sebagai berikut:
· ConnectionProtokol, digunakan untuk melakukan koneksi dengan peralatan

handphone atau PC yang menggunakan bluetooth.
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· FormCreateRoom, digunakan untuk membuat ruangan baru untuk chat.
· FormJoinRoom, digunakan untuk bergabung di suatu ruangan chat.
· ListRoomConnection, digunakan untuk melihat daftar ruangan chat yang

tersedia.
· FormChattingRoom, digunakan untuk melakukan chat pada suatu ruang

dengan pengguna lainnya.

4. Implementasi Aplikasi Bluetooth Chat

Komponen Bluecove pada Aplikasi Bluetooth Chat
Salah satu komponen yang digunakan untuk menjalankan aplikasi bluetooth

chat adalah komponen Bluecove. Komponen ini merupakan pustaka yang berguna
untuk mendefiniskan setiap proses dalam bluetooth, sehingga aplikasi dapat
melakukan koneksi dengan perangkat bluetooth lain dengan method-method yang
telah didefinisikan pada pustaka tersebut. Pustaka Bluecove ini tidak hanya dapat
dijalankan pada sistem operasi Windows saja tetapi juga dapat dijalankan pada
Linux dan Macintosh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.

Komponen J2SE pada Aplikasi Bluetooth Chat
J2SE adalah inti dari bahasa pemrograman Java. Java Developer’s Kit (JDK)

adalah salah satu tool dari J2SE untuk melakukan kompilasi file Java yang
berekstension *.java. Setelah dikompilasi maka akan dihasilkan file biner dari Java
yang berekstension *.class dan dengan tool JDK ini pula bisa menjalankan aplikasi
berekstension class. Tool J2SE yang digunakan untuk membuat aplikasi bluetooth
chat adalah JDK versi 6 update 10 yang dapat diunduh dari situs Sun yaitu http://
java.sun.com/j2se/.

Gambar 6 Gambaran Bluecove Stack

Untuk melakukan kompilasi file Java, bisa dilakukan pada command prompt
(asumsi: pengguna menggunakan sistem operasi Windows) dengan perintah: javac

Aplikasi Chat pada Handphone (Zakaria dab Wijaya)
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<nama file java (dengan menulis .java -nya)>, sehingga akan menghasilkan sebuah
file class. Untuk menjalankan aplikasi file class ini, bisa dijalankan pada command
promt juga (asumsi: pengguna menggunakan sistem operasi Windows) dengan
perintah: java <nama file class-nya saja (tanpa menulis .class)>. Proses untuk
menjalankan aplikasi tersebut mungkin cukup merepotkan sehingga ada alternatif
lain untuk menjalankan aplikasi class ini yaitu dengan dibuat package (JAR
application) melalui command prompt juga dengan perintah: jar –cf <nama file jar
yang akan dibuat> <nama file class yang akan dimasukkan>.

Tampilan aplikasi bluetooth chat pada handphone dapat dilihat pada
Gambar 7. Bagian kiri merupakan tampilan splash screen aplikasi, splash screen
merupakan tampilan gambar utama pada aplikasi yang mendefinisikan aplikasi yang
akan dijalankan, bagian tengah merupakan form utama dimana setiap log akan
ditampilkan pada form tersebut, dan bagian kanan merupakan menu aplikasi yang
dapat digunakan oleh pengguna.

Gambar 7 Tampilan Aplikasi Bluetooth Chat pada Handphone

Tampilan aplikasi bluetooth chat pada komputer dapat dilihat pada
Gambar 8. Bagian kiri merupakan gambar splash screen pada aplikasi bluetooth
chat yang dijalankan pada komputer dan bagian kanan merupakan tampilan form
utama aplikasi yang merupakan pusat kendali dari aplikasi mulai dari membuat room,
menampilkan daftar room, melakukan join ke room lain, mencari room yang tersedia,
melakukan private chatting, menyimpan dan melihat history private dan room.

Gambar 8 Tampilan Aplikasi Bluetooth Chat pada Komputer
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Aplikasi Chat pada Handphone (Zakaria dan Wijaya)

Tampilan Proses Chatting Room pada Komputer

Gambar 9 Tampilan Proses Chatting Room pada Komputer

Tampilan Proses Chatting Room pada Handphone

Gambar 10 Tampilan Proses Chatting Room pada Handphone

Kendala-kendala yang dialami dalam membangun Aplikasi
Dalam membangun aplikasi ini terdapat beberapa kendala yang dialami, yaitu

(1) Terdapat perbedaan pengoperasian pada handphone Nokia dan Sony Ericsson,
maksudnya adalah jika program dapat berjalan dengan baik pada Nokia belum
tentu dapat berjalan dengan baik pada merk handphone lainnya; (2) Setiap
handphone memerlukan port atau biasa disebut channel id dalam pengiriman file,
sehingga kendala yang dialami yaitu berbedanya channel id pada setiap merk
handphone atau bahkan dapat berbeda pada setiap tipe handphone; (3) Pada
setiap handphone terdapat manajemen memori yang berbeda-beda sehingga perlu
dipikirkan jika akan membangun suatu aplikasi, pada handphone Nokia pengiriman
file dengan metode mengambil byte dari setiap file dalam ukuran banyak kemudian
dikirimkan tidak mengalami masalah, namun pada handphone Sony Ericsson
pengiriman harus dilakukan sedikit demi sedikit.

5. Simpulan

Dari hasil penelitian dan evaluasi menggunakan aplikasi bluetooth chat ini
dapat ditarik simpulan, diantaranya aplikasi dapat melakukan pembuatan suatu room
yang dapat dilakukan oleh semua pengguna baik itu pengguna handphone maupun
pengguna komputer. Selain itu proses chatting yang dilakukan cukup cepat karena
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pengiriman pesan berbentuk teks. Apabila melakukan pengiriman dengan ukuran
file yang besar maka proses dalam pengiriman akan menjadi lama. Dalam menyimpan
suatu history terdapat dua kondisi yaitu chatting dapat bersifat private dan pengguna
merupakan admin atau pembuat  room tersebut.
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