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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dijelaskan tujuan, latar belakang, gambaran sistem, batasan masalah, 

perincian tugas yang dikerjakan, dan garis besar penulisan skripsi. 

 

1.1. Tujuan 

1. Merancang dan merealisasikan sebuah aplikasi yang ter-install di komputer 

server dan komputer client yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi 

informasi-informasi perangkat keras (hardware) dan sistem operasi pada setiap 

komputer client dan dikumpulkan pada satu komputer server untuk memproses 

informasi-informasi tersebut. 

2. Mempermudah pengguna untuk melihat informasi property berupa komponen-

komponen komputer dan mendeteksi lebih dini ketika ada kerusakan atau 

kehilangan sebuah komponen komputer. 

3. Membantu proses audit inventaris suatu instansi yang berupa komputer melalui 

printout dari aplikasi yang dibangun. 

4. Memberikan arahan yang mungkin bisa dilakukan oleh user tentang efisiensi 

resource-resource yang ada dengan system advisor dari aplikasi yang dibangun. 

 

1.2. Latar Belakang Masalah 

Saat ini di setiap instansi/perusahaan, hampir di setiap bagian menggunakan 

komputer, minimal untuk menjalankan aplikasi perkantoran dan program-program 

pendukung kinerja yang lain. Komputer dapat dikategorikan sebagai aset sebuah 

perusahaan yang perlu dijaga dan dipertahankan oleh setiap instansi. Apabila terjadi 

kerusakan pada salah satu komputer, tentunya akan mengganggu kinerja 

penggunanya dan berakibat pada berkurangnya kinerja perusahaan,  untuk 

menjawab permasalahan itu komputer dan komponennya perlu diinventarisasi oleh 

sebuah sistem yang dapat menyimpan informasi-informasi komponen komputer 

agar dapat dipantau secara lebih mudah. 

Perusahaan yang sudah menerapkan inventarisasi komputer, saat ini masih 

menggunakan cara manual, yaitu dengan mendatangi langsung komputer yang ada, 
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kemudian melakukan pencatatan atas kondisi keseluruhan komputer dan kondisi 

komponennya, kemudian mengisikan informasi-informasi tersebut pada selembar 

formulir inventaris. Jika komputer yang ada berjumlah ratusan, maka proses audit 

komputer akan memakan waktu yang relatif lama. Sistem inventarisasi komputer 

menggunakan software akan menghemat waktu inventarisasi.  

Kontribusi yang dapat diberikan melalui inventarisasi komputer menggunakan 

software inventarisasi komputer adalah sebagai berikut : 

1. Kemudahan pemilik atau koordinator inventarisasi komputer untuk 

mengetahui jumlah komputer yang ada, merek komponen komponen yang 

ada, dan daftar perangkat keras yang masih baik dan yang sudah rusak. 

2. Penghematan waktu dalam mengetahui perangkat-perangkat yang rusak 

3. Penghematan waktu dalam proses inventarisasi komputer 

4. Penghematan waktu dalam proses audit.  

5. Kemudahan dalam mengetahui merek-merek hardware yang tahan lama dan 

yang mudah cepat rusak, yaitu melalui laporan riwayat kerusakan perangkat 

keras. 

6. Kemudahan untuk perencanaan upgrade komputer.. 

  Pada Skripsi ini dirancang aplikasi inventarisasi komputer client dimana 

aplikasi ini terhubung ke sebuah server untuk memproses data informasi komponen 

komputer client. Aplikasi ini terhubung dengan server dengan menggunakan 

jaringan Local Area Network (LAN). Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan 

platform sistem operasi Windows XP Service Pack 2 dengan software developer 

Microsoft Visual Studio 2008.  Sedangkan aplikasi inventarisasi komputer server 

dibangun dengan menggunakan platform sistem operasi Windows XP Service Pack 3 

dengan software developer Microsoft Visual Studio 2010. Kedua aplikasi ini sama-

sama dibangun dengan menggunakan bahasa pemorgraman C#.Net  Kelebihan dari 

aplikasi ini adalah kemampuan untuk mendeteksi perubahan hardware yang terjadi 

pada komputer client. 

   Tabel 1.1 berisi perbandingan aplikasi inventarisasi komputer yang telah ada 

dengan aplikasi yang dirancang. 

Tabel 1.1. Perbandingan Aplikasi Inventarisasi Komputer 
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Perbedaan Total Network 

Inventory buatan 

Ignitech 

WinAudit buatan 

Perfafex Services 

Aplikasi yang 

dirancang 

Jaringan Local Area Network 

(LAN) 

Tidak 

menggunakan 

Jaringan 

(Localhost) 

Local Area Network 

(LAN) 

Pembacaan 

atribut 

hardware 

Sebagian atribut  

saja[] 

Semua atribut 

hardware dibaca 

Sebagian atribut 

saja  

Pembacaan 

software  

Membaca semua 

software yang 

terinstall 

Membaca semua 

software yang 

terinstall 

Hanya sistem 

operasi saja 

Penggunaan 

agent 

Agent bebas[] Agent bebas[] Menggunakan 

Agent di setiap 

komputer client 

Perubahan 

hardware 

Tidak mendeteksi Tidak mendeteksi Mendeteksi dan 

memunculkan 

peringatan 

Database  Menggunakan 

database, tetapi 

tidak diketahui jenis 

database-nya 

Menggunakan File 

berekstensi .inf 

Menggunakan SQL 

Server 2008 

Metode 

pembacaan 

hardware dan 

software 

Menekan Sebuah 

Tombol 

Menekan Sebuah 

Tombol 

Periode tertentu 

yang dapat diatur 

Penghitungan 

rata-rata 

kinerja 

komputer 

Tidak dihitung Tidak dihitung Menghitung rata-

rata kinerja CPU 

dan RAM 

Tampilan lokasi Tidak ada Tidak ada Ada tampilan lokasi 

komputer client 

 

1.3. Gambaran Sistem 

Sistem yang dibangun terdiri dari dua bagian. Pertama, aplikasi inventarisasi 

komputer client dimana akan menampilkan informasi hardware dan sistem operasi dari 

komputer client dan mengirimkan informasi tersebut ke server. Kedua, yaitu aplikasi 

inventarisasi komputer server sebagai pusat informasi dimana akan memproses 

informasi yang dikirim oleh client untuk dilakukan inventarisasi. Arsitektur sistem yang 

dikerjakan dapat dilihat pada Gambar 1.1.  
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Gambar 1.1. Gambaran Sistem 

 

  Sistem mempunyai arsitektur client-server dimana client berupa aplikasi 

inventarisasi komputer client dan server berupa aplikasi inventarisasi komputer 

server. Kedua komponen tersebut terhubung melalui jaringan LAN. Aplikasi 

inventarisasi komputer server menyimpan data informasi ke dalam database 

server. Sedangkan aplikasi inventarisasi komputer client tidak menggunakan 

database, melainkan menyimpan datanya pada sebuah file konfigurasi berukuran 

kecil. Dalam periode tertentu yang sudah diatur oleh user, aplikasi inventarisasi 

komputer client membaca kembali informasi hardware dan sistem operasinya. 

Arsitektur ini dipilih untuk mempermudah proses pembaharuan data dan 

pembagian kerja. Seluruh data informasi komputer client tersimpan dalam 

database server. Dengan menggunakan sebuah database server maka akan lebih 

menghemat tempat penyimpanan dan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi 

dibandingkan database di setiap komputer client. Aplikasi inventarisasi komputer 

server bertugas dalam menampilkan, menginput dan mengubah data pada 

database. Aplikasi inventarisasi komputer client hanya berfungsi untuk 

menampilkan dan mengirimkan informasi hardware dan sistem operasinya ke 

server. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan surat keputusan Nomor 14/I.3/FTEK/XI/2011, spesifikasi aplikasi  

yang akan ditanamkan pada komputer client adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan Personal Computer (PC) dengan sistem operasi  minimal 

Windows XP Service Pack 2 atau di atasnya  

KOMPUTER 

CLIENT 

KOMPUTER 

CLIENT 

KOMPUTER 

CLIENT 

KOMPUTER 

CLIENT 

KOMPUTER 

INDUK 

HUB 
• • • • • • • • 

DATA 
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b. Menggunakan Komputer di Laboratorium BS10 sebanyak 20 buah PC. 

c. Program dapat mendeteksi informasi-informasi hardware dan sistem operasi 

yang terdapat pada komputer itu sendiri (self-inspecting) 

d. Program dapat mengirimkan ID dari komputer, sehingga dapat dibedakan 

antar komputer yang satu dengan komputer yang lain. ID berupa Mac Address 

dari komputer klien. 

e. Program dapat mengirimkan informasi-informasi hardware dan sistem 

operasi tersebut ke komputer server secara periodik dengan waktu periodik 

yang dapat diatur (minimal 1 menit). 

f. Program dapat mengirimkan informasi berupa rata-rata pemakaian CPU dan 

RAM. 

g. Data yang dikirimkan oleh komputer client mempunyai ukuran yang kecil (di 

bawah 100 kByte), sehingga tidak mempengaruhi traffic data dalam jaringan. 

 

Spesifikasi aplikasi yang ditanamkan di komputer server adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan Personal Computer (PC) dengan operating system Windows 

XP Service Pack 3 

b. Menggunakan salah satu PC yang ada di BS10 

c. Dapat mendeteksi informasi-informasi hardware dan sistem operasi yang 

terdapat pada komputer itu sendiri (self-inspecting) 

d. Dapat menerima informasi-informasi hardware dan sistem operasi yang 

berasal dari komputer client dan menyimpan data-data tersebut ke dalam 

database pada saat komputer client pertama kali connect, kemudian setiap 

kali komputer mengirimkan data, akan dibandingkan dengan database yang 

sudah ada tersebut, jika ada suatu perubahan, maka akan memberikan sebuah 

peringatan kepada user. 

e. Komputer server dapat menampilkan jumlah dari semua tipe komponen yang 

ada pada sebuah jaringan dan dapat mengklasifikasikan komponen-komponen 

tersebut berdasarkan jenisnya, misalkan : CPU, RAM, Disk Drive, VGA. 

f. Memberikan peringatan ketika ada komputer client yang mengirimkan data 

yang tidak sesuai dengan database yang telah disimpan. 

g. Dapat menampilkan informasi rata-rata penggunaan CPU dan RAM dari 

setiap komputer client. 
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h. Dapat mengirimkan pesan atau peringatan kepada komputer yang mempunyai 

aplikasi untuk menerima pesan dari komputer server. Komputer ini sebagai 

sub induk dari bagian-bagian yang ada. 

i. Dapat memberikan saran kepada user untuk mengefisienkan penggunaan 

resource-resource yang ada dalam sebuah jaringan berdasarkan data rata-rata 

penggunaan CPU dan RAM. 

j. Mencetak daftar komponen-komponen komputer yang ada. 

k. Memetakan secara visual mengenai letak dari komputer-komputer client 

dengan cara mengatur ID-ID komputer yang ada dan menentukan letaknya 

pada gambar peta. 

 

1.5. Perincian Tugas 

Berdasarkan surat keputusan Nomor 14/I.3/FTEK/XI/2011, perincian tugas 

yang dikerjakan adalah sebagai berikut: 

1. Mengulas dan mempelajari teknologi Windows Management Instrumentation 

(WMI) dan kelasnya yaitu WIN32 class yang merupakan implementasi dari 

WMI serta bagaimana mengaplikasikannya pada program yang akan dibuat. 

2. Merancang dan merealisasikan aplikasi dan database untuk menyimpan 

atribute-atribute hardware dan operating system milik komputer client dan 

komputer server 

3. Merancang dan merealisasikan program untuk menampilkan data-data 

Hardware dan Operating System tersebut tersebut dalam sebuah tampilan 

Graphical User Interface (GUI). 

4. Merancang program untuk memperhitungkan persen rata-rata penggunaan 

CPU dan RAM. 

5. Mempelajari dan mengimplementasikan cara pengiriman data melalui 

jaringan dan cara menyusun paket data yang dikirimkan 

6. Merancang program untuk menampilkan saran dan algoritma-algoritma yang 

diperlukan untuk menentukan hardware-hardware yang memungkinkan 

untuk ditukar atau dipindahkan. 

7. Merancang dan merealisasikan program untuk memetakan secara visual 

komputer-komputer yang ada. 

8. Melakukan uji coba aplikasi yang sudah dibuat. 
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9. Menyempurnakan aplikasi untuk meminimalkan error-error / bug-bug yang 

mungkin terjadi 

10. Dokumentasi skripsi. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu: 

Bab I  Pendahuluan 

Berisi tujuan, latar belakang, gambaran sistem, batasan masalah, perincian 

tugas yang dikerjakan, dan garis besar penulisan skripsi. 

Bab II   Dasar Teori 

Berisi dasar teori yang berhubungan dengan perancangan aplikasi antara lain 

mengenai WMI, dan database.. 

Bab III  Perancangan Sistem 

Berisi proses perancangan aplikasi meliputi fungsional sistem, desain arsitektur 

sistem, perancangan database, perancangan aplikasi aplikasi inventarisasii 

komputer server, dan perancangan aplikasi inventarisasi komputer client. 

Bab IV Pengujian dan Analisis 

Berisi pengujian terhadap aplikasi, skenario pengujian yang digunakan, dan 

analisa terhadap pengujian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan dan saran pengembangan perangkat lunak. 

 


