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BAB IV 

GAMBARAN UMUM BLACKBERRY DAN OBJEK PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan membahas tentang F-Berry Service Center serta objek 

yang sedang di teliti oleh penulis yaitu mengenai Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa 

Kerusakan Blackberry. 

4.1. Sejarah Blackberry 

Didirikan oleh seorang imigran yunani di kota waterloo, kanada. Pendiri 

Research in Motion, Mike Lazaridis dilahirkan di Turki, membangun sebuah 

pemutar rekaman dsi Lego pada umur 4 (empat) tahun, sebuah radio pada 

umur 5 (lima) tahun, dan berkuliah di Universitas Waterloo. 

Dia memilih drop out setelah memenangkan kontrak senilai 560 ribu US 

Dollar. Para pesimis mengasumsukan bahwa pesaing besar akan 

menenggelamkan produk blackberry dengan membanjiri pasar dengan produk 

yang serupa. Namun hingga saat ini, tidak ada satupun perusahaan seperti 

nokia, motorola atau bahkan microsoft yang sanggup membuat pesaing 

blackberry. 

Keunggulan blackbery adalah mempunyai penampilan yang sangat 

bersabahat dan bisa selalu terhubung, jadi dimanapun anda, anda bisa selalu 

mengakses email (saat ini Facebook, Blogging, dll). Sejak peluncurannya pada 

tahun 1999, blackberry telah meraup lebih dari 8 juta pelanggan di seluruh 

dunia. 

Sejalan dengan peningkatan kemampuan layanan komunikasi seluler, 

blackberry pun ikut terangkat. Dan dengan makin turunnya biaya komunikasi, 

pada akhirnya blackberry menjadi sebuah fenomena . 
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 Awalnya, BlackBerry ingin dinamakan Pocketlink sebuah nama yang 

fungsional tapi membosankan, kemudian juga hampir dinamakan strawberry, 

karena mirip dengan buah strawberry, tapi terkesan terlalu jinak. Sehingga 

dinamakan Blackberry, Nama yang akrab tapi cerdas. 

4.2. Blackberry Dan Teknologi Push Email Instan 

BlackBerry masuk ke pasar pertama kali dengan memfokuskan diri pada 

layanan e-mail gegas. Pada awalnya, perangkat BlackBerry hanya memiliki 

layar monokrom, tetapi sekarang semua modelnya sudah memiliki tampilan 

layar berwarna. 

Saat ini, RIM juga menawarkan layanan email BlackBerry untuk 

perangkat-perangkat non-BlackBerry seperti Palm Treo dan Nokia E61, 

melalui peranti lunak BlackBerry Connect. 

Mengapa banyak orang yang kepincut BlackBerry? Salah satunya adalah 

keunggulannya mengirim dan menerima surat elektronik: secepat mengirim 

dan menerima SMS. 

BB pun menjadi gadget yang wajib dimilki oleh remaja-remaja yang 

inign diakui ke-eksist-annya. Setelah serial Gossip Girl secara fenomenal 

mempromosikan BB. Serial tentang kehiduppan anak-anak muda upper Class 

Manhattan, Ney York-USA itu melabeli Blackberry sebagai lambang status 

kelas atas.  

4.3. Asal Nama Blackberry 

Pemilihan nama BlackBerry sendiri ada ceritanya. Saat itu RIM 

dibantu dg Lexicon Branding Inc.(perusahaan konsultan pembuatan merek 

atau brand asal Amerika) punya inspirasi bahwa perangkat ini merupakan 

sesuatu yg manis dalam kehidupan karena fungsi dan kemudahan yg 

dimilikinya. Waktu itu fihakLexicon melihat tombol keyboard nya seperti biji 
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strawberry, tapi menurut mereka kata "straw" terlalu panjang bila diucapkan 

hingga terkesan lamban. Lalu dipilihlah BlackBerry, brand yg menurut 

mereka dapat mewakili manisnya hidup dalam buah BlackBerry dan kata 

"Black" yg cepat bila diucapkan mewakili karakter perangkat BalckBerry yg 

simple dan mudah digunakan. 

Nama BlackBerry sempat diplesetkan menjadi CrackBerry(crack 

berarti kokain) karena perangkat ini bisa membuat penggunanya kecanduan. 

bahkan gara- gara isu ini, dibeberapa negara ada peraturan yg membatasi 

penggunaan hp BlackBerry. Misalnya Kanada mereka mengeluarkan 

peraturan mematikan perangkap daari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, akhir 

pekan dan hari libur lain. 

 

4.4. Sejarah Perkembangan Blackberry 

1984 – Pada tahun 1984 RIM (Research In Motion) didirikan oleh 

Mike Lazaridis, hingga sekarang menjabat sebagai president dan Co-CEO 

bersama dengan Douglas Fregin sebagai Vice President of Operations. 

Mereka membangung RIM untuk tujuan bisnis konsultasi barang elektronik 

dan ilmu computer. 

1988 – RIM menjadi developer kedua di dunia dalam 

mengembangkan produk untuk Mobitex Wireless Network. Inilah awal 

jaringan RIM Pager BlackBerry mulai bekerja. 

1990 – RIM mulai memasuki pasaran dengan memperkenalkan 

DigiSync Film KeyKode Reader, Digital Footage, Frame, dan kalkulator 

waktu yang akan ternama di kalangan editor dan pemotong negatif 

Hollywood. RIM mengubah waktu editing dari 2 jam menjadi 20 menit. 
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1998 – RIM mulai memperkenakan RIM 950 Wireless Handheld. 

Komputer handheld ini kemudian disebut sebagai BlackBerry. Perangkat ini 

menawarkan enam baris tampilan, bisa digunakan untuk email dasar, paging 

dua arah, browsing halaman yang telah diformat dengan konten berita, cuaca, 

bursa saham, informasi wisata. 

2000 – RIM mengenalkan RIM 857/957 Wireless Handheld dan 

mengumumkan pembangunan jaringan untuk Java. Selain itu BlackBerry 

5790 juga dirilis sekitar tahun ini, Handheld ini memiliki memory 16Mb flash 

memory. 

2001 – Pada tahun 2001 RIM mensupport untuk Lotus Notes and 

Domino dalam BlackBerry Enterprise Server. Pada tahun ini pula RIM 

memulai debut handheld berbasis Java 2 Micro Edition (J2ME) OS. 

2002 – Tahun 2002 adalah tahun yang penting bagi RIM. Di tahun 

ini RIM merilis beberapa device yang cukup mempengaruhi perkembangan 

ponsel di dunia. 

 

1. BlackBerry 5810. Ini adalah seri pertama BlackBerry 

dengan fitur GSM/GPRS radio. Device pertama di 

dunia dengan GSM/GPRS radio 

 

2. BlackBerry 6510. Dibekali dengan fitur walkie-talkie 

 

3. BlackBerry 6750. Device pertama BlackBerry untuk 

pengguna CDMA20001X Wireless Network. 
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4. BlackBerry 6710 dan BlackBerry 6720 dengan fitur 

integrated speaker/microphone serta kemampuan 

international roaming pada GSM/GPRS. 

 

2003 – Dirilisnya device GSM BlackBerry 6210, BlackBerry 6220 > 

BlackBerry 6230 (Masih berlayar Monokrom). Lalu kemudian hadir 3 seri 

lagi dengan layar warna yaitu BlackBerry 7230, BlackBerry 7210 dan 

BlackBerry 7280. BlackBerry 7730 juga dirilis pada tahun 2003 dengan layar 

warna yang besar dan merupakan device pertama RIM dengan Tri Band 

GSM. 

2004 – RIM berusia 20 tahun. Saat ini pengguna RIM telah 

mencapai 2 juta di seluruh dunia. Pada tahun ini pula RIM merilis BlackBerry 

7510 > 7520 yang merupakan device BlackBerry pertama dengan fungsi GPS 

dan juga merupakan BlackBerry pertama dengan speakerphone yang 

mensupport Nextel’s Walkie-Talkie. 

2005 – Pada 2005 pengguna RIM telah mencapai 4 juta di seluruh 

dunia. 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini adalah tahun untuk BlackBerry 

8700 dengan layar warna, themes, Bluetooth, Quad-band support, dll. Pada 

akhir tahun ini juga RIM mengenalkan BlackBerry 7130, BlackBerry berlayar 

warna pertama untuk device CDMA BlackBerry. 

2006 – RIM kian menjadi partner bisnis dengan merilis BlackBerry 

Enterprise Server Express yang dapat diunduh gratis. 

8 April 2008 – FBI dibekali dengan BlackBerry 8830 World Edition 

sebanyak 19,500 unit 
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12 Mei 2008 – Smartphone BlackBerry yang sebelumnya identik 

dengan dunia usaha mulai merambah ke entertainment dengan hadir nya 

BlackBerry Bold. Model yang lebih modis dengan resolusi layar tinggi 

sehingga membuat gambar yang ditampilkannya terlihat utuh. Selain itu juga 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan suara yang jernih jika digunakan 

untuk memutar music. 

10 September 2008 – Hadir BlackBerry dengan desain Flip. 

BlackBerry Perl Flip. 

8 Oktober 2008 – RIM mulai merilis BlackBerry berteknologi layar 

sentuh yang inovatif dengan nama BlackBerry Storm. Verizon dan Vodafone 

memamerkan BlackBerry Storm sebagai Smartphone pertama di dunia 

dengan layar sentuh yang clickable (layar sentuh yang bisa di click karena 

pegas kecil yang ditanamkan dibawah layar). Teknologi layar sentuh ini 

disebut SurePress. Karena inovasi pada Touchscreen nya ini maka 

BlackBerry Storm meraih penghargaan Best Mobile Technology 

Breakthrough pada GSMA 14th Annual Global Mobile Awards. 

1 April 2009 – Mulai dibuka toko online BlackBerry App World, 

tempat para pengguna BlackBerry mengunduh program 

4.5. Latar Belakang Tempat Penelitian F-Berry Service Center 

F-Berry Service Center bergerak di bidang jasa service center 

handphone yang hadir untuk menangulangi permasalahan yang di hadapi oleh 

masyarakat khususnya pada wilayah Madiun yang melaksanakan fisi dan 

misinya sebagai Service Center yang mengutamakan kepuasan pelangan 

dengan tenaga professional yang berpengalaman di bidang service 

handphone. Sejak 2011 September lalu F-Berry telah berdiri yang telah 
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banyak memberikan kontribusi secara positif bagi masyarakat memerlukan 

bantuan service handpone. kontribusi  

Mutu merupakan sesuatu hal yang sangat Krusial  dewasa ini dalam 

bidang jasa service ini, maka F-Berry mengutamakan kualitas service 

sehingga pelanggan tidak kecewa dan tidak kembali lagi karena handphone 

yang telah di service bermasalah kembali, dengan demikian maka banyak 

pelangan yang mempercayakan semua permasalahan handphone hardware 

maupum software kepada F-Berry. 

F-Berry Service Center yang berlokasi di Jalan Diponegoro 61 

Kartoharjo, Kota Madiun sangat strategis dan mudah di akses menggunakan 

kendaraan pribadi maupun umum. Dengan berbagai macam fasilitas 

pendukung service yang lengkap, untuk menunggu service yang dapat di 

tunggu di sediakan juga fasilitas Wifi dengan koneksi internet speedy yang 

dapat di nikmati oleh pelanggan. 

Selain sarana prasarana yang tersebut di atas, setiap service yang di 

tangani oleh pihak F-Berry memberikan jaminan garansi 1 minggu sampai 6 

bulan tergantung kerusakan dan pergantian sparepart dengan demikin pihak 

F-Berry bertanggung jawab atas barang yang di diperbaiki. 

Berpijak dari kebutuhan konsumen untuk mengatasi berbagai macam 

keluhan dari berbagai macam produk handphone dan smartphone F-Berry 

dapat mengerjakan berbagai macam merk handpone serta kerusakan hardware 

maupun software sehingga dengan keahlian ini F-Berry dapat mengatasi 

berbagai macam permasalahan yang di hadapi oleh konsumen dengan mutu 

terjamin karena telah di tangani oleh tenaga ahli yang berpengalaman di 

bidang service hanphone. 
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Gambar 4.1 F-Berry Service Center, Madiun 

4.6. Visi dan Misi F-Berry Service Center 

4.6.1. Visi 

Menjadi service handphone terpercaya dan berkalitas dalam 

pengerjaan. 

 

4.6.1. Misi 

Melalui proses pengembangan dan kebutuhan jaman akan 

handphone/smartphone F-berry muncul untuk bersaing dengan service 

center lainya menghadirkan pelayanan yang maksimal jujur dan 

terpercaya. 

4.7. Lokasi F-Berry Service Center 

F-Berry Service Center yang berlokasikan di Jalan Diponegoro 61 

Kartoharjo, Kota Madiun, Indonesia dengan kontak Phone di 081335600092, 

Email : f.berryservice@gmail.com  

4.8. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Sruktur Organisasi F-Berry Service Center, Madiun  

Teknisi 

Utama/Pemilik 

Hardware-Software 

Ogik Bagus Zona 

Efendy  
Teknisi II 

Ukky Riyantori 

Software 

Ukky Riyantori 

Karyawan 

Zulfi 
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Teknisi Utama 

1. Perbaikan Hardware Blackberry,Android,Nokia,DLL 

2. Perbaikan Sistem Operasi Sistem,Nokia Blackberry HP,cina DLL 

3. Saldo Pulsa, Penyetok handphone baru, 2nd untuk di jual kembali. 

Teknisi II  

1. Perbaikan software kerusakan berat Blackberry, Android. 

2. Pengisian game aplikasi android, blackberry. 

Karyawan 

1. Penerima barang service dari konsumen dan mencatat keluhan. 

2. Pengisi pulsa dan stock pembelian barang2 sparepart 

handphone. 

3. Prin,  fotokopi, cetak photo. 

4.9. Mekanisme Pengerjaan F-Berry Service Center 

 Proses pengerjaan dalam F-Berry memenuhi kriteria beberapa 

prosedur yaitu : 

1. Penerimaan Handphone dari Konsumen 

2. Mendengarkan keluhan konsumen 

3. Pengelompokan permasalahan hardware atau software 

 Permasalahan Hardware ringan penggantian 

Speaker,Basser pembersihan handpone, penggantian 

casing total. 

 Permasalahan Hardware berat pPenggantian IC, Jumper, 

LCD, Flexibel Mati total Konslet/terkena air. 

4. Permasalahan hardware ringan dapat ditunggu. 

5. Pembuatan Nota pengambilan untuk permasalahan berat karena 

harus di tinggal karena pengerjaanya di butuhkan waktu, untuk  
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pengambilan akan di hubungi melalui sms dan sparepart apa 

yang perlu di ganti serta biaya pengerjaanya, apabila konsumen 

menyetujui dengan biaya akan di kerjakan. 

6. Permasalahan hardware ringan dapat ditunggu. 

7. Pemasangan Segel untuk garansi 

8. Garansi Software 1 minggu 

9. Garansi Hardware sparepart original 1-6 bulan 

10. Garansi Hardware KW 1 minggu - 1 bulan 

Tabel 1 : Tabel Permasalahan dan Gejala Blackberry 

 

No 

 

Sistem 

Operasi 

Tipe Blackberry Permasalahan Gejala  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

 

OS 5 8520,8530,8900 

9520, 9500, 9350, 

9000 

Nuked x x - x x x x - - - - - 

Jav.Language - - x x - - - - - - - - 

JVM EROR - - - - - - - x - - x - 

OS eror x x - - - x - - - - - - 

2 OS 6 9670, 9700 , 9780 , 

9105, 9300, 9330, 

9650 

Nuked x x - x x x x - - - - - 

Jav.Language - - x x - - - - - - - - 

JVM EROR - - - - - - - x - - x - 

OS eror x x - - - x - - - - - - 

3 

 

 

 

 

 

OS 7 - 

7,1 

9720, 9900, 9860, 

9810, 9800, 9360, 

9320, 9930, 9850, 

9380 

Nuked x x - x x x x - - - - - 

Jav.Language 

JVM EROR 

- 

- 

- 

- 

x 

- 

x 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

x 

- 

- 

- 

- 

- 

x 

- 

- 

OS eror x x - - - x - - - - - - 

Stuck 75% - - - - - - - - - x - x 

Fail OS - - -  - - - - - - x - 

4 OS 10 - 

10.xx 

Z10,Q10,Q5,Z3 

 

OS Hilang 

Karena Gagal 

Update OTA 

- - - - - - - - - - x - 
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X: Ya  -:Tidak 

Keterangan Gejala :  

1. Sering Hank 

2. Proses mulai lambat 

3. Eror "Java_Lang" pada layar blackberry 

4. Ketika menekan alt+L+G+L+G ada tulisan log tebal(bold) 

5. Blackberry Looping (tidak dapat boot dengan sempurna) 

6. Proses boot terus berulang tanpa hasil 

7. JVM eror 

8. layar blank dengan eror codedengan angka tertentu 

9. gagal booting hanya berhenti di 75% dan tidak mau jalan 

10. tidak dapat menyhelesaikan proses flashing software 100% 

11. Hp mati hanya LED berkedip 

12. Muncul pesan memory eror please repair pada saat hp nyala 

4.10. Mekanisme Lama Pengerjaan Troble Shoting Blackberry Software  

Pengelompokan Masalah Software 

 Peramsalahan software ringan lupa pasword android/blackberry, 

flashing software, pembersihan sistem. 

 Permasalahan software berat untuk beberapa jenis blackberry flashing 

stuck 75%, tidak dapat masuk os ke blackberry, sebagian android 

tidak dapat masuk recovery mode, mati total ato juga di sebut fake 

nuked untuk beberapa tipe android. 

 Setelah melakukan pengelompokan cara manual masih di gunakan 

yaitu mencari software freeware kemudian mencoba pada handphone yang 

telah rusak, dengan aplikasi ini pakar atau user pun dapat lebih mudah untuk 

memperbaiki sistem operasi blackberry yang bermasalah dengan memasukan 
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gejala-gejala yang di alami sehingga mengetahui permasalahaan apa yang 

sedang di alami oleh blackberry dan aplikasi apa yang akan di gunakan untuk 

memperbaikinya dengan langkah langkah pemakaianya. 

 

 

 

 

 

 


