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ABSTRACT :  Now the growth up development about the handphone to step on fast  
the progress technology handphone probably to us for do anything better like to  
communication  or  anything  else  without  trace  from  space  and  time,  in  now  a  
development Wireless Aplication Protocol is less epidemic in society and still every  
minim,  what  now  still  every   title  a  WAP  site  to  prepare  service  download  
applications can to do in telephone cellular. For this PHP is using for make a WAP 
site to have function for service a download application handphone and integrated to  
propare white Extensible Hypertext Markup Language and the result user can easy  
to  download  applications  handphone  and  to  feel  a  progress  technology  from 
handphone.
Keywords: WAP(Wireless  Aplication  Protocol,  XHTML  (extensible  Hypertext  
Markup Language)

ABSTRACT : Sekarang  perkembangan  handphone  untuk  berkembang  pesat 
secepat kemajuan teknologi handphone memungkinkan kita untuk melakukan 
sesuatu yang lebih baik seperti untuk komunikasi atau apapun tanpa batasan 
ruang  dan  waktu,  sekarang  sebuah  pengembangan  Wireless  Application  
Protocol  belum  banyak  diketahui  masyarakat  dan  masih  minimnya 
pemahaman mengenai wap, saat ini dengan menggunakan situs WAP layanan 
download aplikasi bisa untuk dilakukan di telepon selular. Untuk kebutuhan 
ini, maka aplikasi pemrogaraman  PHP digunakan untuk membuat situs WAP 
yang   memiliki  fungsi  untuk  layanan  download  aplikasi  handphone  dan 
terpadu untuk Extensible  Hypertext  Markup Language dan pengguna dapat 
dengan mudah men-download aplikasi handphone dan merasakan kemajuan 
teknologi dari handphone.
Kata  Kunci: WAP(Wireless  Aplication  Protocol,  XHTML  (extensible  Hypertext  
Markup Language)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan  handphone dewasa  ini  semakin  meningkat  pesat,  hal  ini  erat  hubungannya 
dengan perkembangan teknologi dan komputerisasi.  Handphone dapat dianalogikan sebagai komputer 
dalam bentuk yang lebih kecil. Jika dengan komputer kita dapat mengakses internet, begitu juga dengan 
handphone. Salah satu teknologi yang digunakan untuk mengakses internet melalui handphone adalah 
WAP (Wireless Application Protocol). (Agusli, Rachmat. 2007)

Meningkatnya kemajuan teknologi  handphone saat ini memungkinkan bagi kita untuk dapat 
melakukan  pen-download-an  aplikasi  pada  handphone seperti  games,  organizer,  dan  lainnya. 
Handphone generasi zaman sekarang ini begitu canggih dan jauh lebih maju, dengan adanya teknologi 
WAP (Wireless Application Protocol) dan teknologi GPRS (General Pachet Radio Service) merupakan 
suatu langkah maju dalam dunia seluler. Menurut  Sanjaya,  Purbo,2006 “Teknologi  WAP (Wireless  
Aplikasi Protokol) merupakan suatu metode untuk mengakses sebuah situs WAP (Wireless Aplikasi  
Protokol)  melalui  handphone dan  men-download aplikasi  handphone”,  WAP  (Wireless  Aplikasi  



Protokol) saat ini mulai memasyarakat diera globalisasi ini karena di dalam fitur – fitur  handphone 
terdapat layanan WAP (Wireless Aplikasi Protokol) yang di mana layanan tersebut dapat di gunakan 
dalam mengakses situs Wireless Aplikasi Protokol (WAP) secara online melalui General Pachet Radio 
Service (GPRS).

 Dengan kecanggihan teknologi ini memudahkan sebuah handphone untuk mengakses layanan 
internet dan  melakukan  download aplikasi  pada  handphone. Menurut  Simarmata(2006)  Aplikasi 
Adalah program atau kelompok program yang melaksanakan pekerjaan.

Ada berbagai macam cara yang harus dilakukan untuk men-download aplikasi telepon seluler 
(handphone) diantaranya melalui kabel data, melalui bluetooth atau infra merah dan secara OTA (Over 
The Air). 

 Untuk  men-download aplikasi  handphone secara  OTA  (Over  The  Air) dapat  digunakan 
jaringan  GPRS  (General  Pachet  Radio  Service)  yang  menghubungkan  ke   situs  WAP  (Wireless 
Aplikasi  Protokol).  Maka  dari  handphone dapat  mengakses  situs  WAP  secara  signifikan.  Cara  ini 
merupakan salah satu contoh untuk men-download sebuah aplikasi telepon seluler (handphone) melalui 
handphone.

Pada  era  globalisasi  handphone kini  banyak  menggunakan  kemampuan  WAP  (Wireless 
Aplikasi Protokol) dan GPRS (General Pachet Radio Service) sehingga masyarakat dapat menggunakan 
fitur dalam handphone secara efisien.
Untuk  membatasi  pembahasan  dan  supaya  tidak  menyimpang  dari  pokok  permasalahan,  maka 
penelitian ini hanya membahas pembuatan aplikasi WAP (Wireless Aplication Protocol) site dan pen-
download-an hanya dikhususkan untuk aplikasi  java saja. 

Download adalah menyalin data dari server secara remote, mengambil file atau mentransfer file 
dari satu komputer ke komputer lainnya (Febrian, Jack ,2004).

Adapun  permasalahan  yang  harus  diketahui  dalam  men-download sebuah  aplikasi,  dengan 
melalui  internet menggunakan  handphone,  dan  secara  Online memakai  sebuah  PC  untuk  men-
download.

2. METODE PENELITIAN

Pengembangan perangkat lunak yang digunakan penulis adalah metode  sekensial linier yang 
disebut  siklus  kehidupan klasik  atau  waterfall  model (model  air  terjun).  Pada  metode  ini  terdapat 
aktivitas-aktivitas yang dilakukan yaitu : 

2.1 Rekayasa dan Pemodelan Sistem

Pada tahap rekayasa dan pemodelan sistem pembuatan aplikasi wap site untuk men-download 
aplikasi  pada  handphone ini,  maka  penulis  membutuhkan bahan untuk  penelitian  berupa  data  atau 
informasi yang berhubungan dengan penelitian penulis. Adapun data yang dibutuhkan pada tahap ini 
adalah data informasi berupa file aplikasi handphone dan keterangan atau kegunaan file aplikasi yang di 
jadikan file download. Untuk mendapatkan data tersebut maka penulis mencari data aplikasi tersbut di 
internet dan mencari di toko penjual CD aplikasi handphone.

2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Pada tahap ini adalah tahapan pengumpulan semua kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen 
sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Yang dibutuhkan perancangan sistem (desain) dalam suatu 
perangkat lunak adalah Data Flow Diagram (DFD) dan desain input output untuk WAPsite dan website  
download aplikasi handphone.

2.3 Desain (Rancangan Sistem)



Adapun  tahapan  desain  (perancangan  sistem)  perangkat  lunak  yang  akan  dibangun  adalah 
sebagai berikut :

2.3.1 Data Flow Diagram (DFD)

Data flow Diagram  adalah sebuah teknik grafis  yang menggambarkan aliran informasi  dan 
transformasi yang di aplikasikan pada saat data bergerak dari  input menjadi output. Berdasarkan hasil 
analisis  penelitian,  peneliti  memberikan  gambaran  arus  data  terhadap  sistem  yang  akan  dirancang 
sebagai berikut :
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Gambar 1. Diagram Konteks

Diagram di atas menggambarkan bagaimana proses atau alur kerja aplikasi  WAP Site  Untuk 
men-download aplikasi pada Handphone yang akan dibuat.

2.3.2 DFD (Data Flow Diagram) Level  0

DFD ini menggambarkan bagaimana jalannya proses atau alur kerja dalam aplikasi WAP Site 
untuk  men-download aplikasi  pada  Handphone serta  pengembangan  DFD  konteks adalah  sebagai 
berikut :
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Gambar 2 Data Flow Diagram Level 0

2.3.3 Desain Arsitektur WAP

Secara garis besar, WAP ini merupakan aplikasi WAP Site untuk men-download aplikasi pada 
Handphone  yang  menggunakan  bahasa  pemograman  Extensible  Hypertext  Markup  Language 



(XHTML)  dan  file Hypertext  Preprocessor  (PHP)  yang  berisikan  informasi  berupa  text  dan  file 
download. Selanjutnya file-file tersebut diproses pada suatu web server.

2.3.3.1 Struktur Database dan Tabel

Pada desain database dirancang field-field yang akan digunakan dalam program yaitu :

Tabel  1 Database Aplikasi

Field Type Length Atributes Key Extra

Kode Integer 4 Unsigned Primary Auto_increment
Jenis Varchar 50
File jad Varchar 50
File Jar Varchar 50
Nama_app Varchar 50
deskripsi Varchar 100

Tabel Aplikasi adalah tabel  database aplikasi yang menampung data hasil tes yang terdiri dari kode, 
jenis, file jad, file jar,  nama_aplikasi, deskripsi.

3. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Website

Website disini  sebagai server untuk pengolahan data aplikasi serta sebagai fasilitas pengguna 
untuk men-download aplikasi handphone.

3.1.1 Menu Home

Adapun dalam tampilan menu utama adalah tampilan awal  website berisi  halaman pembuka 
website pengguna yang mengakses halaman  website. Pada menu utama ini terdapat  link ke halaman 
home,  download aplikasi, admin area Berikut Ini adalah tampilan menu utama website dan link menu 
home.



Gambar 3 Tampilan Menu Utama / Home

3.1.2. Halaman Download Aplikasi

Berikut ini adalah tampilan halaman download aplikasi yang berisi informasi mengenai file-file 
aplikasi yang dapat di download dan link untuk men-download file-file aplikasi tersebut, serta terdapat 
menu berupa link untuk ke halaman home dan admin area.

Gambar 4  Tampilan Halaman Download Aplikasi

3.1.3 Halaman Admin Area

Berikut ini adalah tampilan halaman admin area,  dimana pada halaman ini berisi  form login 
untuk admin melakukan  login yang terdidiri dari  Username  dan  Password, yang tampilannya adalah 
sebagai berikut :



Gambar 5 Tampilan Halaman Admin Area

3.1.4 Tampilan Halaman Menu Utama Admin

Tampilan website halaman menu utama admin merupakan halaman untuk admin mengolah data 
admin, data aplikasi, data pengguna yang tampilannya sebagai berikut :

Gambar 6 Tampilan Halaman Menu Utama Admin

3.1.5 Tampilan Halaman Input Aplikasi 

Berikut ini adalah tampilan  website halaman input aplikasi  merupakan link  dari menu utama 
admin, dimana pada halaman ini terdapat form  input aplikasi.



Gambar 7 Tampilan Halaman Input Aplikasi

3.1.6. Tampilan Halaman Lihat Aplikasi

Berikut ini adalah tampilan  website halaman lihat aplikasi  merupakan  link  dari menu utama 
admin. Dimana pada halaman ini terdapat tabel data aplikasi serta link edit dan hapus data aplikasi. 

Gambar 8. Tampilan Halaman Lihat Aplikasi

3.1.7.Tampilan Halaman Edit Aplikasi

Tampilan halaman edit aplikasi merupkan link dari halaman lihat aplikasi yang berisi form edit 
aplikasi, yang tampilannya sebagai berikut :  



Gambar 9 Tampilan Halaman Edit Aplikasi

3.1.8. Tampilan Halaman Administrasi User

Tampilan halaman administrasi user adalah halaman website yang berisi  informasi tentang data 
pengguna.  Pada  halaman  ini  juga  terdapat  button hapus  data  pengguna,  yang  tampilannya  sebagai 
berikut :

Gambar  10. Tampilan Halaman Administrasi User

3.2 Implementasi WAPsite Download Aplikasi Handphone



Wapsite disini  digunakan  para  pengguna  untuk  mendownload  aplikasi  handphone  dengan 
mengakses WAPsite  download aplikasi  hanphone melalui  telepon seluler  yang mempunyai  layanan 
GPRS (General  Packet  Radio Services)  dan fasilitas  yang mendukung WAP (Wireless Application 
Protocol).

3.2.1 Tampilan Menu Utama WAPSite

Untuk dapat mengakses halaman menu utama WAPsite download aplikasi  handphone melalui 
mini browser pada handphone, pihak pengguna hanya menekan tombol menu pada handphone dan pilih 
menu  layanan,  pada  menu  layanan  dapat  menggunakan  alamat 
http://www.Aplikasihandphone.sumsel.com/wap/,  sehingga akan tampil  menu utama.  Tampilan menu 
utama  WAPsite ini  berisi  menu  link  registrasi yang terhubung ke halaman registrasi pengguna,  link 
download aplikasi yang terhubung ke halaman login pengguna. Setelah pengguna melakukan login akan 
terhubung ke halaman download aplikasi handphone. 

Gambar 11. Menu Utama

3.2.2. Tampilan Halaman Registrasi

Tampilan halaman registrasi pengguna merupakan form masukkan untuk melakukan registrasi 
pengguna, ini berfungsi untuk mendaftarkan pengguna kedalam sistem download aplikasi  handphone 
agar dapat men-download file aplikasi handphone.

http://www.Aplikasihandphone.sumsel.com/wap/


Gambar  12. Tampilan Halaman Registrasi

3.2.3. Tampilan Halaman Download Aplikasi

Dalam tampilan halaman download aplikasi terdapat form login bagi pengguna, yang kemudian 
setelah pengguna melakukan login akan terhubung ke halaman download file-file aplikasi handphone.

Gambar  13. Tampilan Form Login

Tampilan untuk men-download file-file aplikasi yang akan digunakan dalam program ini adalah 
sebagai berikut :



Gambar  14. Tampilan Download File-File Aplikasi

3.2.4 Tampilan Halaman Contact Mail

Pada tampilan halaman Contact Mail terdapat form input pesan yang berfungsi untuk pengguna 
mengirim Email kepada admin jika diperlukan. 

Gambar  15. Tampilan Halaman Contact Mail

3.2.5. Tampilan Halaman Help

Tampilan Halaman  help  berisi informasi cara melakukan download  aplikasi handphone  pada 
WAPsite download aplikasi handphone .



Gambar  16. Tampilan Halaman Help

4. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  penulis  mencoba 

menarik kesimpulan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Dalam  penelitian  ini  penulis  merancang  dan  membangun  WAPsite download aplikasi 
handphone dengan menggunanakan bahasa pemograman PHP (Hypertext Preprocesor), XHTML 
(Extensible Hypertext Markup Language) dan Database MySQL.
2. Dalam pembuatan download aplikasi handphone aplikasi handphone suport pada handphone 
yang pemiliki SO (sistem operasi) Symbian yang mendukung aplkasi java.
3. Dengan adanya  WAPsite download aplikasi  handphone para pengguna dapat  men-download 
file aplikasi handphone secara online yang dapat diakses melaui telepon seluler.
4. Pada  WAPsite  ini  juga  disediakan  fasilitas  Website  yang  digunakan  oleh  admin.  Untuk 
mengelolah database WAPsite download aplikasi handphone .
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