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Abstract 

 

PT . PLN ( Persero ) Distribution of Jakarta and Tangerang have computers and servers 

used to support operational processes and service to the community so it must be ensured 

reliability , but the growth in the number of computers and servers with a lot of diverse 

specifications lies in scattered locations throughout the service unit , it will be difficult to 

carry out asset management and monitoring hardware and software specifications of the 

computer or server . IT asset management as well as monitoring the computer or server 

has been done manually check directly on the computer is handling a very difficult and 

ineffective , based on the existing problem , designed a system monitoring application and 

computer infrastructure by implementing a Web Service technologies for supporting 

interoperability - to - machine interaction over a network of machines . The design of this 

application uses a client - server model which consists of two applications : the first 

application for detection agent and send the data specification designed hardware and 

software using Java , Web Services are used for data transmission , two monitoring web 

application to display the results of the detection is designed using PHP , this application 

is expected to be a solution for IT asset management , monitoring of computer hardware 

and software specifications or server and improve the performance of PT . PLN subfields 

of Information Technology. 

  

Keywords: PT. PLN (Persero) Distribution of Jakarta and Tangerang, Web Services, 

Interoperability, System Monitoring, Real-time, client-server model, Java, PHP. 

 

Abstrak 

 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang memiliki komputer dan server 

yang digunakan untuk mendukung proses dan operasional layanan kepada masyarakat 

sehingga  harus dipastikan kehandalannya, namun pertumbuhan jumlah komputer dan 

server yang banyak dengan spesifikasi yang beragam terletak  pada lokasi yang tersebar 

pada seluruh unit pelayanan, maka akan sulit dalam melakukan manajemen aset TI serta 

monitoring spesifikasi hardware dan software pada komputer  atau server. Manajemen 

aset TI serta monitoring komputer atau server selama ini dilakukan secara manual yaitu 

mengecek secara langsung di komputer merupakan penanganan masalah yang sangat sulit 

dan tidak efektif, berdasarkan masalah yang ada, dirancang sebuah aplikasi monitoring 

sistem dan infrastruktur komputer dengan menerapkan teknologi Web Service karena 

mendukung interoperabilitas interaksi mesin-ke-mesin melalui sebuah jaringan. 
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Perancangan aplikasi ini menggunakan client-server model dimana terdiri dari 2 aplikasi :  

pertama aplikasi agen untuk deteksi dan mengirim data spesifikasi hardware dan software 

dirancang menggunakan Java, Web Service  digunakan untuk pengiriman data, Kedua 

aplikasi web monitoring untuk menampilkan hasil deteksi tersebut dirancang 

menggunakan PHP, aplikasi ini diharapakan menjadi solusi untuk manajemen aset IT, 

monitoring spesifikasi hardware dan software komputer atau server serta meningkatkan 

kinerja  PT. PLN subbidang Teknologi Informasi. 

 

Kata Kunci :  PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Web Service, 

Interoperabilitas, Sistem monitoring, Real-time, Client-server model, Java, PHP.  
 
1)

 Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Jurusan Teknik Informatika, Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga. 
2)

 Staff Pengajar Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
3)

 Staff Pengajar Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.  

 

  



 

 

 

 

3 

 

1. Pendahuluan 

 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang merupakan salah 

satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurusi semua aspek 

kelistrikan yang berada di Jakarta dan Tangerang. Dalam pelayanan masyarakat, 

PT. PLN (Persero) Disjaya di semua bidang harus memiliki kinerja dan pelayanan 

terbaik. 

PT. PLN (Persero) Disjaya subbidang teknologi memiliki 30 komputer dan 

5 server yang digunakan untuk mendukung proses dan operasional layanan 

sehingga  komputer dan server harus dipastikan kehandalannya untuk pelayanan 

kepada masyarakat, namun pertumbuhan jumlah komputer dan server yang akan 

bertambah banyak dengan spesifikasi yang beragam terletak  pada lokasi yang 

berbeda tersebar pada seluruh unit pelayanan, maka akan sulit dalam melakukan 

manajemen aset TI serta monitoring spesifikasi hardware dan software komputer  

atau server. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan asisten analist  IT PT. PLN (Persero) 

Disjaya dikatakan bahwa  pemantauan atau monitoring komputer selama ini 

dilakukan secara manual yaitu mengecek secara langsung dikomputer merupakan 

penanganan masalah yang sangat sulit dan tidak efektif, untuk itu akan 

dikembangkan aplikasi monitoring yang akan membantu seorang administrator 

dalam melakukan manajemen aset TI, memantau sistem dan infrastruktur 

komputer khususnya spesifikasi hardware dan software.  

Aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer menggunakan 

teknologi Web Service untuk implementasi pada perancangan aplikasi ini karena 

memiliki kemampuan untuk mendukung interoperabilitas interaksi mesin-ke-

mesin melalui sebuah jaringan  dan Web Service mempermudah proses pertukaran 

data [1].  

Berdasarkan beberapa kajian yang ada, maka dilakukan penelitian untuk 

merancang aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer dengan 

menerapkan Web Service. Aplikasi yang dirancang untuk manajemen aset TI 

sekaligus aplikasi  dapat monitoring atau memantau spesifikasi hardware dan 

software komputer misalnya : kapasitas hardisk, jenis sistem operasi, jenis 

prosesor, jumlah software terinstall, dan beban pemakaian memori secara real-

time.  

  

2. Tinjauan Pustaka 

 

Pada penelitian yang berjudul Kebutuhan Web Service Untuk Sinkronisasi 

Data Antar Sistem Informasi Dalam E-Gov di Pemkab Bantul Yogyakrta, 

membahas tentang pemanfaatan teknologi Web Service untuk membantu 

sinkronisasi data antar aplikasi-aplikasi sistem informasi yang dimiliki Pemkab 

Bantul Yogyakrta [1]. 

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Analisi dan Perancangan Sistem 

Network Hardware Monitoring PT. (Persero) pelabuhan indonesia, membahas 

sistem monitoring network hardware dengan menggunakan berbasis Java dan 

menerapkan teknologi pemprograman soket (Socket Programming). Manfaat dari 
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aplikasi tersebut untuk menangkap informasi yang dihasilkan motherboard yang 

nantinya akan diubah sehingga dapat ditampilkan sebagai sumber [2]. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan terkait sistem monitoring dan 

Web Service, maka akan dilakukan penelitian yang membahas tentang aplikasi 

monitoring sistem dan infrastruktur komputer secara real-time dengan Java dan 

Web Service. Aplikasi yang dibangun menggunakan teknologi Web Service yang 

digunakan untuk pertukaran data. Aplikasi dibagi menjadi dua jenis aplikasi, yang 

pertama aplikasi untuk deteksi spesifikasi hardware dan software dirancang 

menggunakan bahasa pemprograman Java karena menyediakan sejumlah 

perluasan yang mendukung pengembangan aplikasi GUI (antar muka kepada 

pemakai yang berbentuk grafis), dan juga pengembangan aplikasi client/server 

terhadap jaringan lan (LAN) atau jaringan luas (WAN) [3], dan yang kedua untuk 

adminstrator aplikasi web sistem monitoring yang menampilkan hasil deteksi 

tersebut dirancang menggunakan bahasa pemprograman PHP yang merupakan 

singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script 

serverside dalam pengembangan Web yang disisipkan pada dokumen HTML[4]. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan adminstrator 

untuk monitoring spesifikasi hardware dan software komputer, administrator 

mendapat informasi preventif dari sistem untuk mencegah terjadinya kerusakan 

sistem komputer. Membantu administrator membuat laporan infrastruktur 

komputer. Membantu pengelola perusahaan dalam mengambil keputusan untuk 

perencanaan pengadaan komputer atau server baru. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya adalah aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer secara 

khusus mendeteksi spesifikasi hardware dan software komputer dengan 

menggunakan aplikasi yang berjalan secara real-time menerapkan teknologi Web 

Service. 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang Web Service, Sistem 

monitoring, Client-server model, Java dan PHP. Web Service adalah sebuah 

software yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas interaksi mesin-ke-

mesin melalui sebuah jaringan [1]. Interoperabilitas merupakan kemampuan dua 

atau lebih sistem untuk saling tukar menukar informasi dan saling dapat 

mempergunakan informasi yang dipertukarkan tersebut atau kemampuan sebuah 

sistem atau sebuah produk untuk bekerja dengan sistem atau produk lain tanpa 

memerlukan usaha khusus dari pelanggan [5]. Web Service secara teknis memiliki 

mekanisme interaksi antar sistem sebagai penunjang interoperabilitas, baik berupa 

agregasi (pengumpulan) maupun sindikasi (penyatuan) [1], Sistem lain yang 

berinteraksi dengan Web Service dilakukan melalui antarmuka menggunakan 

pesan seperti pada SOAP. Pada umumnya pesan ini memanfaatkan HTTP dan 

XML yang merupakan salah satu standar web [6]. Terdapat tiga peran utama 

dalam arsitektur Web Service, yaitu [7]: 1) Service Provider, 2) Service Registry, 

3) Service Requestor. Web Service memiliki sebuah interface  yang dibangun 

dalam sebuah format yang dapat diproses oleh mesin, yang disebut dengan Web 

Service Description Language (WSDL). Sistem-sistem yang lain berinteraksi 

dengan Web Service melalui WSDL yang sudah ditetapkan sebelumnya 

menggunakan Simple Object Access Protocol (SOAP), yang biasanya 

dilangsungkan dengan menggunakan HTTP dengan sebuah serialisasi XML 
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dalam penggabungan dengan standar web terkait lainnya [8]. 

Sistem monitoring merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari 

berbagai sumber daya. Biasanya data yang dikumpulkan merupakan data yang 

real-time [9]. Real-time adalah sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi 

terhadap hasil (output) yang dikeluarkan tapi di sana juga sistem dituntut untuk 

dapat bekerja dengan baik dalam kebutuhan waktu tertentu [10]. Tahapan dalam 

sebuah sistem monitoring terbagi ke dalam tiga proses besar adalah : 1 ) 

Pengumpulan data, 2) Analisis data, 3) Menampilkan data hasil montoring. Aksi 

yang terjadi di antara proses-proses dalam sebuah sistem monitoring adalah 

berbentuk service, yaitu suatu proses yang terus-menerus berjalan pada interval 

waktu tertentu.  

Client – Server model adalah bentuk distributed computing dimana sebuah 

program (client) berkomunikasi dengan program lain (server) dengan tujuan 

komunikasi atau pertukaran data informasi [2]. 

 

1. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam lima tahapan, yaitu: 1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan data; 

2) Perancangan sistem; 3) Perancangan aplikasi/program; 4) Implementasi dan 

pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian; dan 5) Penulisan laporan hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Tahapan Penelitian [11] 

Tahapan penelitian pada Gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 

pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan analisis 

kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari PT. PLN (Persero) Disjaya, analisa 

kebutuhan ini dilakukan melalui dua cara. Cara pertama adalah metode 

kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data dari sumber referensi 

yang terkait sistem monitoring spesifikasi hardware dan software komputer. Cara 

kedua yang melakukan wawancara di Jakarta, 5 Maret 2013 dengan asisten analist 

IT PT. PLN (Persero) Disjaya untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses (DFD) 

Perancangan Database (Model Relasi Tabel), Perancangan 

Arsitektur,  Perancangan Antarmuka 

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 

Perancangan Aplikasi/Program  

Implementasi dan Pengujian Sistem, 

serta Analisis Hasil Pengujian 

Penulisan Laporan Hasil Penelitian 
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untuk perancangan aplikasi. Tahap kedua: perancangan sistem yang meliputi 

perancangan proses menggunakan Data Flow Diagram (DFD) misalnya 

perancangan DFD level 0 (diagram konteks), DFD level 1 dan DFD level 2. 

Perancangan arsitektur dari sistem yang dibangun misalnya perancangan 

arsitektur aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer dan arsitektur 

web service. Perancangan  database (model relasional tabel) yaitu merancang 

tabel-tabel database dan relasi antar tabel yang berfungsi untuk menyimpan data-

data yang dibutuhkan dalam aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur 

komputer, perancangan antarmuka, yaitu merancang antarmuka yang berfungsi 

sebagai penghubung interaksi antara user dengan sistem, berupa tampilan 

interface aplikasi web monitoring yang dibuat yaitu aplikasi untuk administrator 

dan employee (pegawai) dan aplikasi agen untuk deteksi spesifikasi hardware dan 

software yang dipasang pada tiap komputer pegawai. Tahap ketiga, perancangan 

aplikasi/program yaitu merancang aplikasi/program sesuai kebutuhan sistem 

berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan. Misalnya bagaimana 

aplikasi/program berjalan saat penyimpanan data dan  pengambilan data; Tahap 

keempat: implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian, yaitu 

mengimplementasikan aplikasi yang sudah dibuat kemudian dilakukan pengujian, 

selanjutnya melakukan analisis untuk melihat apakah aplikasi yang telah dibuat 

sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak ada error, jika belum sesuai maka 

akan dilakukan perbaikan; dan tahap kelima, penulisan laporan hasil penelitian, 

yaitu mendokumentasikan proses penelitian yang sudah dilakukan dari tahap awal 

hingga akhir ke dalam tulisan, yang nantinya akan menjadi laporan hasil 

penelitian. 

 

Perancangan Sistem 

 

Dalam tahap perancangan sistem terdapat desain aplikasi, perancangan 

arsitektur, dan perancangan proses. Terdapat dua pengguna sistem pada aplikasi 

monitoring sistem dan infrastruktur komputer secara real-time menggunakan Java 

dan Web Service Studi Kasus : PT. PLN (Persero) Disjaya. Pertama adalah 

employee (pegawai) dan kedua adalah administrator serta aplikasi agen yang 

menghubungkan antara administrator dan employee (pegawai) dengan computer 

employee (komputer pegawai). employee (pegawai) tidak mempunyai hak akses 

penuh pada aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer, aktivitas yang 

dapat dilakukan sebagai berikut: 1) employee  (pegawai) mendaftar ke 

administrator untuk terdaftar pada aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur 

komputer, 2) employee (pegawai) menginstall aplikasi agen pada komputer atau 

server yang digunakannya untuk dideteksi spesifikasi hardware dan software, dan 

data tersebut akan dikirimkan ke Web Server,  3) Employee  (pegawai) yang telah 

terdaftar bisa login ke aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer 

untuk melihat data hasil deteksi spesifikasi hardware dan software komputer atau 

server yang digunakannya, dan 4) employee  (pegawai) dapat melakukan aktivitas 

mengubah kata sandi. 

Sedangkan administrator memiliki hak akses penuh pada aplikasi 

monitoring sistem dan infrastruktur komputer, Administrator dapat melakukan 
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aktivitas sebagai berikut: 1) Administrator dapat melakukan aktivitas melihat dan 

mengelola data pegawai, 2) Administrator dapat melakukan aktivitas melihat dan 

mengelola data perusahaan, 3) Administrator dapat melakukan aktivitas melihat 

data hardware, 4) Administrator dapat melakukan aktivitas melihat dan mengelola 

data software, 5) Admin dapat melakukan aktivitas melihat data alert, 6) 

Administrator dapat melakukan aktivitas melihat dan menerima data report, 7) 

Administrator dapat melakukan aktivitas pencarian data, 8) Administrator dapat 

melakukan aktivitas melihat, mengelola data administrator dan data computer 

employee (komputer pegawai) , 9) Administrator dapat melakukan aktivitas 

melihat about , dan 10) Administrator dapat melakukan aktivitas mengubah kata 

sandi. 

Aplikasi agen digunakan untuk mendeteksi data spesifikasi hardware dan 

software  yang digunakan sebagai sumber data  informasi utama pada aplikasi 

monitoring sistem dan infrastruktur komputer. Masukkan yang dibutuhkan oleh 

seorang admin untuk memenuhi kebutuhan sistem ini adalah: 1) Data pegawai, 2) 

Data perusahaan, 3) Data komputer pegawai, dan  4) Data deteksi spesifikasi 

hardware dan software. 

Untuk memenuhi kebutuhan pembuatan aplikasi monitoring sistem dan 

infrastruktur komputer, maka dilakukan perancangan arsitektur aplikasi 

monitoring sistem dan infrastruktur komputer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 Rancangan Arsitektur Sistem Aplikasi Monitoring Sistem dan Infrastruktur 

Komputer 
Gambar 2 Merupakan rancangan aplikasi monitoring sistem dan 

infrastruktur komputer , client merupakan komputer atau server pegawai yang 

terinstall aplikasi agen, aplikasi tersebut  yang akan mendeteksi spesifikasi 

hardware dan software. Aplikasi dihubungkan dengan web service dan 

menggunakan WSDL untuk pertukaran data pada saat mengakses database pada 

jaringan komputer LAN/WAN. Data yang ada di database diolah oleh web 

monitoring sebagai sumber informasi yang akan ditampilkan pada administrator 

dan employee (Pegawai). 

 

 

 

 

Gambar 3 Rancangan Arsitektur Sistem Web Service 
Gambar 3 merupakan rancangan arsitektur sistem Web Service yang 

digunakan pada aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer.  Aplikasi 
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agen melakukan mendeteksi spesifikasi hardaware dan software komputer pada 2 

kondisi yaitu : 1) Saat komputer hidup (Startup), 2) Berdasarkan pengaturan file 

konfigurasi. Aplikasi agen yang telah terhubung dengan Web Service di jaringan 

komputer LAN/WAN menggunakan hasil deteksi aplikasi agen yaitu internet 

protocol dan mac address sebagai identitas dari komputer yang dideteksi. Web 

Service digunakan untuk mengatur pertukaran data hasil deteksi spesifikasi 

hardware dan software pada saat akan mengakses database sehingga data hasil 

deteksi tersebut sesuai pada tabel-tabel databasenya. 

Perancangan proses pada penelitian ini dilakukan menggunakan Data flow 

Diagram (DFD) sebagai media untuk menjelaskan semua alur data beserta proses- 

proses yang terdapat di dalam sistem. DFD juga menjelaskan hubungan pengguna 

dengan sistem secara umum, mencakup siapa saja yang menggunakan sistem 

aliran data dari pengguna ke sistem atau sebaliknya dari sistem ke pengguna. 

 

Administrator

Sistem Monitoring 

Hardware dan Software

1,2A,3A,4A,5A,8A

2,3B,4B,5B,6,7,8B,9

Employee

10 11,12,13

Aplikasi Agen

14

15

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  DFD Konteks (Level 0) 
 Gambar 4 menunjukkan DFD Konteks (Level 0), Diagram konteks terdapat 

tiga entitas luar yang berhubungan dengan sistem yaitu administrator, employee 

dan aplikasi agen, administrator adalah pengelola yang sistem monitoring, 

employee adalah pegawai yang telah terdaftar pada sistem monitoring serta 

aplikasi agen adalah aplikasi pendeteksi spesifikasi hardware dan software. 

Penjelasan tiga entitas yaitu 1) Administrator mengakses sistem untuk mengelola 

dan melihat data administrator, employee, hardware, dan software, melakukan 

pencarian data pada sistem, serta melihat data alert, report dan about, 2) 

Employee hanya dapat melihat data employee, hardware dan software, 3) Aplikasi 

Data yang mengalir dari dan ke Administrator : 

1.  Username dan Password 5A.  Data Software 

2A. Data Administrator  5B. Info Software 

2B. Info Administrator 6. Info Alert 

3A. Data Employee 7. Info Report 

3b. Info Employee 8A. Data Search 

4A. Data Hardware 8B. Info Hasil Search 

4B. Info Hardware 9. Info About 

Data yang mengalir dari dan ke Employee : 

10.  Username dan Password  

11. Info Employee   

12. Info Hardware  

13. Info Software  

Data yang mengalir dari dan ke Aplication Agen : 

14.  Info Alamat Sistem Monitoring  

15. Data Deteksi Hardware dan Software  
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agen menerima info alamat sistem yang digunakan untuk mengirimkan data hasil 

deteksi spesifikasi hardware dan software. 

 Model relasional tabel yaitu merancang tabel-tabel database dan relasi antar 

tabel yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan dalam 

database. 

 
Gambar 5 Cuplikan Model Relasional Table 

Gambar 5 menunjukkan model relasional table, relasi tabel terbentuk dari 22 

tabel mempunyai hubungan data antar tabel, tabel tersebut yaitu: 1) Building, 2) 

Building_floor, 3) Company, 4) Company_employee, 5) Company_location, 6) 

Computer_building, 7 ) Computer_employee, 8 ) Computer_partition, 9 )   

Computer_partition_detail, 10 ) Computer_profile, 11 ) Computer_software, 12) 

Computer_status, 13) Country, 14) Department, 15 ) Employee, 16 ) 

Employee_department, 17 ) Employee_occupation, 18 ) Master_software, 19 ) 

Province, 20 ) Occupation, 21) Regency, 22 ) Subdistrict, 

 Tabel Computer_profile, Computer_partition, Computer_partition_detail, 

dan Computer_software merupakan tabel yang berisi data hasil deteksi spesifikasi 

hardware dan software oleh aplikasi agen. 
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2. Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menampilkan implementasi, 

pengujian, dan hasil analisis disertai pembahasannya tiap masing-masing bagian 

aplikasi. Aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer secara real-time 

dengan Java dan Web Service terdiri dari 2 aplikasi : 1 ) Aplikasi web monitoring 

yang diakses oleh administrator atau employee ( pegawai ). Halaman yang diakses 

oleh administrator yaitu halaman menu dashboard, halaman menu employee, 

halaman menu hardware, halaman software, halaman alert, halaman menu report, 

halaman menu search, halaman administrator dan halaman menu about. Halaman 

yang dapat diakses oleh pegawai adalah halaman employee karena tidak 

mempunyai hak akses penuh, 2 ) Aplikasi agen diinstall pada setiap komputer atau 

server pegawai yang  terdaftar dalam aplikasi web monitoring, aplikasi agen yang 

akan mendeteksi spesifikasi hardware dan software , aplikasi ini berjalan pada 

komputer atau server yang support Java dan menggunakan operating system 

Microsoft Windows. 

 
Gambar 6 Halaman Menu Dashboard 

Gambar 6 merupakan halaman menu dashboard, yang diakses administrator 

ketika pertama kali membuka aplikasi. Sesuai gambar 6, administrator 

mendapatkan informasi nama administrator, nama komputer atau server yang 

digunakan, tanggal terakhir aplikasi agen yang terinstall pada komputer atau 

server yang digunakannya mengirimkan data deteksi hardware dan software. 

Terdapat chart yang menampilkan perbandingan jumlah tiap komputer dan server 

berdasarkan operating systemnya. Terdapat tabel yang menampilkan informasi 

umum komputer pegawai, jumlah tabel ini sesuai dengan  jumlah komputer atau 

server yang digunakan pegawai pada sistem, untuk melihat detail spesifikasi 

hardware dan software keseluruhan klik link pada internet protocol. Terdapat 

fitur untuk ganti password. Fitur search pada kiri tampilan untuk pencarian data 

berdasarkan nama atau internet protocol pegawai. Tampilan tabel global pada kiri 

web untuk menampilkan jumlah komputer desktop, server, komputer pegawai, 

dan pegawai yang terdaftar dalam aplikasi web monitoring. Tampilan tabel 

running pada kiri web untuk menampilkan jumlah komputer atau server dalam 

kondisi hidup atau mati, kondis mati ketika aplikasi agen pada komputer atau 
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server pegawai tidak mengirimkan data deteksi lebih dari lima hari. Tampilan 

awal pegawai  sama dengan administrator ketika pertama kali membuka aplikasi 

namun pegawai  hanya dapat melihat datanya sendiri tidak mempunyai hak akses 

untuk ke menu lainnya. 

 
Gambar 7 Halaman Menu Hardware (Submenu Browse By Location) 

Halaman Menu Hardware (Submenu Browse By Location) merupakan 

halaman submenu hardware untuk pencarian lokasi komputer pegawai, 

administrator memilih data lokasi perusahaan, lokasi gedung, dan lokasi ruang.   

 
Gambar 8 Halaman Menu Alert (Submenu operating system). 

Halaman Menu Alert merupakan halaman yang digunakan untuk 

menampilkan data peringatan-peringatan oleh sistem. Submenu alert operating 

system, sesuai gambar 8 administrator dapat melihat komputer atau server 

pegawai yang menggunakan operating system yang dilarang. Kode di bawah ini 

untuk proses pencarian dan menampilkan alert operating system pada gambar 8. 

Kode Program 1 Inputan data operating system tidak dilarang. 

 

 

 

  Variabel var_os merupakan data operating system yang tidak dilarang, 

var_os akan menjadi inputan untuk function alert_operating_system untuk 

mencari operating system yang dilarang. 

$var_os = "Windows Server 2008 R2,Windows 7,Windows 2003"; 

$data_alert_operating_system = alert_operating_system($var_os); 
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Kode Program 2 Proses function alert_operating_system 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 function alert_operating_system melakukan split data yg diterima dari 

vas_os, didapatkan jumlah array dengan function count pada PHP, lalu 

melakukan pengkondisian dan looping untuk mendapatakan inputan yang sesuai 

untuk query di database, query menggunakan not in yaitu untuk melakukan 

filtering terhadap record yang dipilih sehingga didapatkan data operating system 

dilarang untuk ditampilkan. 

 
Gambar 9 Halaman Menu Administrator 

Gambar 9 merupakan halaman menu administrator yang digunakan untuk 

administrator untuk mengatur hak akses  administrator atau pegawai. Halaman 

menu administrator terdapat submenu setting computer employee yang 

mendaftarkan komputer pegawai dalam aplikasi. Halaman submenu setting 

computer employee ditunjukkan pada gambar 10. 

 
Gambar 10 Halaman Menu Administrator (Submenu setting computer employee) 

function alert_operating_system($var_os) { 
$var_os_split = explode(',',$var_os); 
$jum_var_os_split = count($var_os_split); 
$hasil_jum = $jum_var_os_split; 
if ($hasil_jum==1) { $data = "'".$var_os_split[0]."'"; 
} else {for ($i=0;$i<$hasil_jum;$i++){$get_os = $var_os_split[$i];  
if ($i==0)  {$data = "'".$get_os; }else if (($i<$hasil_jum-1) && ($i!=0)) 
{$data = $data."','".$get_os;} else if ($i==$hasil_jum-1) {$data = $data."','".$get_os."'";}}} 
$sql="select employee_id,system_ip,os_name,date_insert from computer_profile where 
system_ip in ( SELECT  cst.system_ip FROM  computer_status cst ) AND status = 1 AND 
os_name  NOT IN (".$data.")  group by system_ip" ; 
$resultQuery=mysql_query($sql); 
while ($rows=mysql_fetch_row($resultQuery)) 
{ $data_os[] = $rows; } 
return $data_os;} 
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Alur proses pada submenu  setting computer employee dilakukan setelah 

administrator memasukkan data lengkap pegawai yang akan dimonitoring oleh 

aplikasi pada form pendaftaran pegawai yang terdapat di menu employee. Setelah 

mendaftarkan pegawai, sesuai gambar 10 administrator mendaftarkan komputer 

yang digunakan oleh pegawai tersebut dengan menginput data nama, internet 

protocol dan tipe komputer (desktop, server pusat dan server cabang) pegawai. 

Proses mendaftarkan pegawai dan komputer pegawai selesai, administrator akan 

memberi konfirmasi ke email pegawai sehingga pegawai dapat instal aplikasi 

agen dan mendapat hak akses login ke aplikasi. 

 
Gambar 11 Halaman Aplikasi Agen 

Gambar 11 merupakan aplikasi agen untuk deteksi spesifikasi hardware dan 

software yang dipasang pada tiap komputer atau server yang dimonitoring. 

Aplikasi agen terdapat JLabel yang menampilkan data internet protocol, nama 

komputer, mac address, keterangan copyright dan logo aplikasi. Kode di bawah 

ini untuk menampilkan proses aplikasi agen untuk menampilkan data ke jlabel 

sesuai hasil pada gambar 10. 
Kode Program 3 Form aplikasi agen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses untuk menampilkan internet protocol, mac address dan nama 

komputer dengan memanggil object dari library HARDWARE_LIBRARY.jar, 

Variabel s_get_internet_protocol akan digunakan sebagai variabel yang menerima 

data internet protocol yang diambil dari library HARDWARE_LIBRARY.jar 

dengan method getter pada Java saat sistem dijalankan,  jlabel LABEL_IP untuk 

menampilkan hasil pada halaman aplikasi agen menggunakan method setter yang 

digunakan untuk mengeset nilai dari property sebuah object. Library 

HARDWARE_LIBRARY.jar berisi method-method dasar dari Java yang 

digunakan untuk mengambil data spesifikasi hardware dan software dari 

komputer atau server. Proses function Java membaca internet protocol komputer 

kode program dapat dilihat Kode Program 4. 
Kode Program 4 Proses function Java membaca internet protocol komputer. 

String  s_get_internet_protocol; 
 String  s_get_compute_name; 
String  s_get_mac_Address; 
 public pingmon_form()  {    initComponents(); 
        HARDWARE.HARDWARE_CLASS H = new HARDWARE.HARDWARE_CLASS(); 
     s_get_internet_protocol = H.get_internet_protocol(); 
    s_get_compute_name = H.get_compute_name(); 
      try {   s_get_mac_Address = H.get_mac_address();    } catch (SocketException ex) 
{Logger.getLogger(pingmon_client.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); s_get_mac_Address = "0"; 
        } catch (UnknownHostException ex) { Logger.getLogger(pingmon_client.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex);  s_get_mac_Address = "0";    } 
        LABEL_IP.setText(s_get_internet_protocol ); 
        PC_TXT.setText(s_get_compute_name); 
         LABEL_MAC_ADDRESS.setText(s_get_mac_Address); 
        icon(); 
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Function      InetAddress thisIp = InetAddress.getLocalHost();  dan    internet 

_protocol = thisIp.getHostAddress(); merupakan function dari Java yang 

digunakan untuk mendetesi internet protocol pada kompter. Untuk menjalankan 

program aplikasi mengunakan method void main didalamnya terdapat thread 

runnable untuk memanggil dan menjalankan class pingmon_client yang berisi 

program untuk deteksi spesifikasi hardware dan software, data yang dihasilkan 

akan dikirimkan ke database dengan Web Service. Kode program untuk kirim 

data ke Web Service pada pingmon_class dapat dilihat pada kode program 5. 

Kode Program 5 Proses kirim data melalui request operation Web Service. 

 

 

 

 

 

 

 Proses tersebut merupakan request ke Web Service dari pingmon_client 

untuk memasukkan data computer_partition ke database. Operation di Web 

Service akan merespon request tersebut dan mengirimkan ke database. Kode 

program dapat pada program 6. 
Kode Program 6 Operation Web Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Operation Web Service akan merespon request dari aplikasi agen dan 

membuka koneksi dengan database lalu mengirimkan data pada database yang 

menyimpan data hasil deteksi aplikasi agen. Pengiriman aplikasi agen ke Web 

    public String get_internet_protocol() { 
        String internet_protocol = null; 
        try { 
            InetAddress thisIp = InetAddress.getLocalHost(); 
            internet_protocol = thisIp.getHostAddress(); 
        } catch (Exception e) { 
            internet_protocol = "0";  } 
        return internet_protocol;  } 

insertComputerPartition( 
                computer_partition_id, 
                no_computer_profile_to_computer_software_and_partition, 
                s_get_internet_protocol, 
                s_get_mac_Address, 
                jumlah_partition, 
                hasil_data); 

@WebMethod(operationName = "insert_computer_partition") 
    public boolean insert_computer_partition(@WebParam(name = "computer_partition_id") 
int computer_partition_id, @WebParam(name = "computer_profile_id") int 
computer_profile_id, @WebParam(name = "system_ip") String system_ip,@WebParam(name 
= "system_mac_address") String system_mac_address, @WebParam(name = 
"system_partition_count") int system_partition_count, @WebParam(name = 
"system_partition_data") String system_partition_data) { 
         boolean cek = false; 
        try {      koneksi kon = new koneksi(); 
            Connection conn = kon.getConnection(); 
            cpt.setComputer_partition_id(computer_partition_id); 
              cpt.setComputer_profile_id(computer_profile_id); 
            cpt.setSystem_ip(system_ip); 
            cpt.setSystem_mac_address(system_mac_address); 
            cpt.setSystem_partition_count(system_partition_count); 
            cpt.setSystem_partition_data(system_partition_data); 
                pingmon_dao dao = new pingmon_dao(conn); 
            if (dao.insert_computer_partition(cpt) == true) { 
                return true;  }     conn.close(); 
            System.out.println("sukses"); 
        } catch (Exception e) { } 
        System.out.println("gagal"); 
        return cek;  } 
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Service pertukaran datanya menggunakan WSDL (Web Services Description 

Language) Merupakan spesifikasi mendefinisikan bagaimana untuk 

menggambarkan Web Service dalam XML. Contoh kode WSDL dapat dilihat 

pada kode program 7. 
Kode Program 7 WSDL. 

 

 

 Pengiriman data hasil deteksi oleh aplikasi agen akan berjalan pada 2 

kondisi yaitu : 1) Saat komputer dihidupkan (Startup). Program run.bat yang 

digunakan untuk menjalankan aplikasi dipasang pada startup Windows, 2) 

Program berjalan sesuai dengan waktu yang diatur oleh administrator pada  file 

konfigurasi. Koneksi Web Service ke database menggunakan connection pooling 

merupakan teknik untuk sharing sekumpulan cached connection object yang 

digunakan oleh multiple client yang terdapat pada aplikasi Web Server Glassfish . 

Kode konfigurasi connection pooling dapat dilihat pada kode program 8.  

Kode Program 8 Connection pooling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Konfigurasi digunakan Web Service untuk mengakses ke database 

menggunakan connection pooling pada Glassfish, dengan connection pooling 

aplikasi tidak perlu lagi proses buka tutup koneksi secara langsung ke database, 

tetapi jika aplikasi membutuhkan koneksi ke database, maka aplikasi akan 

mengambil object koneksi yang tidak terpakai dari poolnya. Dan setelah aplikasi 

selesai menggunakan object koneksi tersebut, maka aplikasi akan mengembalikan 

object koneksi ke poolnya dan siap digunakan oleh bagian aplikasi lainnya . Kode 

koneksi  database dengan connection pooling dapat dilihat pada kode program 12. 

Kode Program 12 Koneksi dengan connetion pooling. 

 

 

 

 

localhost:8080/WS_PINGMON/pingmon_ws?wsdl 

 

<resources> 
  <jdbc-resource enabled="true" jndi-name="jdbc/pingmon" object-type="system-admin" 
pool-name="pingmon"> 
    <description/> 
  </jdbc-resource> 
  <jdbc-connection-pool allow-non-component-callers="false" associate-with-
thread="false" connection-creation-retry-attempts="0" connection-creation-retry-interval-
in-seconds="10" connection-leak-reclaim="false" connection-leak-timeout-in-seconds="0" 
connection-validation-method="auto-commit" datasource-
classname="com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource" fail-all-connections="false" 
idle-timeout-in-seconds="300" is-connection-validation-required="false" is-isolation-level-
guaranteed="true" lazy-connection-association="false" lazy-connection-enlistment="false" 
match-connections="false" max-connection-usage-count="0" max-pool-size="32" max-
wait-time-in-millis="60000" name="pingmon" non-transactional-connections="false" pool-
resize-quantity="2" res-type="javax.sql.DataSource" statement-timeout-in-seconds="-1" 
steady-pool-size="8" validate-atmost-once-period-in-seconds="0" wrap-jdbc-
objects="false"> 
    <property name="URL" value="jdbc:mysql://localhost:3306/pingmondb"/> 
    <property name="User" value="adminmysql"/> 
    <property name="Password" value="passwordmysql"/> 
  </jdbc-connection-pool> 
</resources> 
 

public class koneksi { 
     public koneksi() {     try { 
             Context env = (Context) new InitialContext();//.lookup("java:comp/env/"); 
             DataSource ds = (DataSource) env.lookup("jdbc/pingmon"); 
             if (ds != null) { 
                 this.conn = ds.getConnection(); 
            } 
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 Aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer secara real-time 

dengan Java dan Web Service ini merupakan aplikasi yang menerapkan Web 

Service. Aplikasi menggunakan client-server model sehingga terdiri dari 2 

aplikasi agen dan aplikasi web monitoring, Web Service  sebagai komunikasi dan 

pertukaran data yang menjembatani itu. Web service dalam aplikasi ini 

menggunakan WSDL yang berbasis pada xml sebagai pertukaran data dalam Web 

Service. Proses kerja dari aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer 

secara real-time dengan Java dan Web Service dapat dijelaskan sebagai berikut, 

pertama employee (pegawai) akan mendaftarkan komputer atau server ke 

administrator, administrator akan memberikan konfirmasi ke email pegawai isinya 

link download, email dan password yang digunakan untuk login pada aplikasi 

web monitoring, setelah pegawai menginstal dan menjalankan aplikasi agen, 

aplikasi agen mengirimkan data hasil deteksi hardware dan software ke database 

dengan Web Service pada 2 kondisi saat komputer startup dan pengaturan file 

konfigurasi.  Data yang dihasilkan oleh aplikasi agen dalam database menjadi 

sumber informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi web monitoring yang 

diakses oleh administrator atau employee (pegawai). 

Pengujian dilakukan pada komputer dan server pada PT. PLN (Persero) 

Disjaya subbidang teknologi informasi. Pengujian tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode black box testing yang terdiri dari dua tahap yaitu pengujian 

alpha dan pengujian beta. Uji coba metode black box testing dilakukan untuk 

mengetahui kondisi dan hasil dari input dan output pada aplikasi serta untuk 

mengetahui apakah fungsi-fungsi pada aplikasi telah berfungsi dengan baik.  

Pengujian alpha dilakukan pada komputer atau server yang terinstall 

aplikasi agen dan terhadap setiap halaman menu yang terdapat pada aplikasi web 

monitoring sistem dan infrastruktur komputer menggunakan 2 komputer dengan 

internet protocol 10.3.6.165, 10.3.6.162 dan 2 server dengan internet protocol  

10.3.0.205, 10.3.0.72. Hal yang diuji dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 1 

dan  tabel 2. 
Tabel 1 Hasil Pengujian Aplikasi Agen Menggunakan Black Box 

No Modul Hasil Yang Diharapkan Hasil Yang Muncul Status 

1 Aplikasi agen 

mengirim data saat 

komputer hidup 

(startup) 

Aplikasi agen dapat 

mengirimkan data deteksi 

hardware dan software saat 

komputer hidup (startup) 

Aplikasi agen berhasil 

mengirimkan data 

deteksi hardware dan 

software saat komputer 

hidup (startup) 

Berhasil 

2 Aplikasi agen 

mengirimkan data 

sesuai dengan 

pengaturan file 

konfigurasi 

Aplikasi agen dapat 

mengirimkan data deteksi 

hardware dan software sesuai 

dengan pengaturan file 

konfigurasi 

Aplikasi agen berhasil 

mengirimkan data 

deteksi hardware dan 

software sesuai dengan 

pengaturan file 

Berhasil 

        } catch (Exception e) { 
            System.out.println("Error koneksi : " + e.getMessage());  }  } 
   public Connection getConnection() { 
        return this.conn; } 
    public static void main(String[] args) { 
        koneksi a = new koneksi(); 
        System.out.println(a.getConnection());    } 
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konfigurasi 

Tabel 2 Hasil Pengujian Aplikasi Web Monitoring Menggunakan Black Box 

No Modul Hasil Yang Diharapkan Hasil Yang Muncul Status 

1 Dashboard Fungsi-fungsi dapat menampilkan  

informasi umum hardware dan 

software  

Fungsi-fungsi berhasil  

menampilkan  informasi umum 

hardware dan software 

berhasil 

2 Employee Fungsi-fungsi dapat melakukan 

pengelolaan data pegawai, lokasi 

pegawai, data perusahaan dan 

data gedung perusahaan 

Fungsi-fungsi berhasil  melakukan 

pengelolaan data pegawai, lokasi 

pegawai, data perusahaan dan data 

gedung perusahaan 

berhasil 

3 Hardware Fungsi-fungsi dapat melakukan 

melakukan pencarian data lokasi 

komputer atau server, 

menampilkan data hardware tiap 

komputer atau server, 

menampilkan data hardware 

komputer atau server berdasarkan 

kategori 

Fungsi-fungsi berhasil  melakukan 

pencarian data lokasi komputer atau 

server,  

 menampilkan data hardware tiap 

komputer atau server, menampilkan 

data hardware komputer atau 

server berdasarkan kategori 

berhasil 

4 Software Fungsi-fungsi dapat melakukan 

pengelolaan data software, 

menampilkan data software tiap  

komputer atau server, berhasil 

menampilkan data software 

komputer atau server berdasarkan 

kategori 

Fungsi-fungsi berhasil  melakukan 

pengelolaan data software, 

menampilkan data software tiap  

komputer atau server, berhasil 

menampilkan data software 

komputer atau server berdasarkan 

kategori 

berhasil 

5 Alert Fungsi-fungsi dapat  

menampilkan komputer atau 

server yang melebihi batasan-

batasan dilakukan sistem. 

Fungsi-fungsi berhasil  

menampilkan komputer atau server 

yang melebihi batasan-batasan 

dilakukan sistem. 

Berhasil 

6 Report Fungsi-fungsi dapat menampilkan 

laporan dari sistem dan 

memberikan laporan dalam 

bentuk .pdf 

Fungsi-fungsi berhasil  

menampilkan laporan dari sistem 

dan memberikan laporan dalam 

bentuk .pdf 

berhasil 

7 Search Fungsi-fungsi dapat melakukan 

pencarian berdasarkan nama 

pegawai, nama komputer, nip 

pegawai, dan internet protocol 

komputer pegawi. 

Fungsi-fungsi berhasil  melakukan 

pencarian berdasarkan nama 

pegawai, nama komputer, nip 

pegawai, dan internet protocol 

komputer pegawi. 

berhasil 

8 Administrator Fungsi-fungsi dapat melakukan 

pengelolaan data administrator, 

mendaftar komputer pegawai, 

mendaftar lokasi komputer 

pegawai 

Fungsi-fungsi berhasil  melakukan 

pengelolaan data administrator, 

mendaftar komputer pegawai, 

mendaftar lokasi komputer pegawai 

berhasil 

9 About Fungsi-fungsi dapat menampilkan 

data keterangan aplikasi dan 

programmer 

Fungsi-fungsi berhasil  

menampilkan data keterangan 

aplikasi dan programmer 

berhasil 

 Pengujian berikutnya adalah pengujian beta dilakukan di P.T PLN 

(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang subbidang teknologi informasi 

dan subbidang sumber daya manusia. Pengujian dilakukan dengan melakukan 
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installasi aplikasi agen pada komputer atau server yang diizinkan untuk digunakan 

penguji. Pada tahap pengujian ini jumlah komputer pegawai 30 dan 4 server yang 

akan dimonitoring aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer. Pada 

tahapan selanjutnya tanggal 12 juli 2013 penguji diminta untuk mempresentasikan 

aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer kepada pegawai P.T PLN 

(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang subbidang teknologi informasi. 

Pengujian untuk mengetahui tanggapan responden terhadap aplikasi yang dibuat 

dilakukan kuisioner kepada 30 responden/pegawai yang harus diisi bersamaan 

dengan pengujian aplikasi secara langsung. Hal yang diuji dan hasil pengujian 

dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. 
 Tabel 3 Pertanyaan dan Skor Jawaban Kuisioner 

No Pertanyaan Skor Jawaban 

 1 2 3 4 5 

1 Apakah aplikasi ini dapat 

membantu perusahaan dalam 

proses memonitoring asset 

komputer ?  

Sangat 

tidak 

membantu 

Tidak 

membantu 

Cukup 

membantu 

Membantu  Sangat 

membantu 

2 Apakah aplikasi ini dapat 

berjalan dengan baik ? 

Sangat 

tidak baik 

Tidak baik Cukup 

baik 

Baik Sangat 

baik 

3 Apakah fitur-fitur aplikasi 

ini dapat dikatakan lengkap 

dalam monitoring asset 

komputer ? 

Sangat 

tidak 

lengkap 

Tidak 

lengkap 

Cukup 

lengkap 

Lengkap Sangat 

lengkap 

4 Apakah aplikasi ini dapat 

membantu meningkatkan  

kinerja perusahaan dalam 

pengambilan keputusan 

untuk pengadaan komputer ? 

Sangat 

Tidak 

membantu 

Tidak 

membantu 

Cukup 

membantu 

Membantu Sangat 

membantu 

5 Apakah user interface 

splikasi web ini  mudah 

dipahami atau dioperasiikan 

? 

Sangat 

Tidak 

mudah  

Tidak 

mudah  

Cukup 

mudah 

Mudah  Sangat 

mudah  

6 Apakah anda tertarik 

menggunakan aplikasi ini ? 

Sangat 

tidak 

tertarik 

Tidak 

tertarik 

Cukup 

tertarik 

Tertarik Sangat 

tertarik  

 

Tabel 4 Hasil Kuisioner 

Skor 

Soal 

1 2 3 4 5 

1                            0         0         7          8        15 

2                            0         0         5         15       10 

3                            0         1         5         17        7 

4                            0         0         0         14       16 

5                            0         0         3         15       12 

6                            0         0         2         13       15 

Jumlah                 0         1        26        82       71 

 Berdasarkan pengujian penerimaan pengguna kepada 30 

responden/pegawai pada Tabel 3 dan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa:  85,33% 

aplikasi membantu perusahaan dalam proses monitoring IT asset komputer, 
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83,33% aplikasi dapat berjalan dengan baik, 80 % aplikasi memiliki fitur-fitur 

yang lengkap dalam memonitoring asset komputer, 94,67% aplikasi sangat 

membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan 

perusahaan untuk pengadaan komputer,  86%  aplikasi mudah dioperasikan, 

88,67% pegawai sangat tertarik untuk menggunakan aplikasi monitoring sistem 

dan infrastruktur komputer. 

3. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa 

hal berikut 1) Aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer terdiri dari 2 

aplikasi, aplikasi  pertama adalah aplikasi agen dipasang pada tiap komputer atau 

server pegawai yang berfungsi untuk mendeteksi spesifikasi harware dan 

software komputer. Aplikasi berjalan saat komputer hidup (Startup) dan sesuai 

pengaturan file konfigurasi oleh administrator sehingga aplikasi dapat 

mengirimkan data secara real-time, untuk pengiriman data pada aplikasi agen 

mengunakan Web Service. Aplikasi kedua adalah aplikasi web monitoring untuk 

menampilkan hasil deteksi spesifikasi tersebut sebagai sumber informasi untuk 

administrator atau employee (pegawai). 2) Pada penelitian ini sistem dibangun 

dengan menerapkan Web Service karena memiliki kemampuan untuk mendukung 

interoperabilitas interaksi mesin-ke-mesin melalui sebuah jaringan  dan Web 

Service mempermudah proses pertukaran data, penerapan Web Service digunakan 

untuk aplikasi agen mengirimkan data deteksi hardware dan software. 3) Aplikasi 

monitoring sistem dan infrastruktur komputer yang dirancang dapat membantu 

administrator untuk manajemen IT aset sekaligus memonitor komputer atau 

server dari disisi spesifikasi hardware dan software. 4 ) Aplikasi monitoring 

sistem dan infrastruktur komputer telah diimplementasikan di P.T PLN (Persero) 

Disjaya subbidang teknologi informasi pada tanggal 12 juli 2013. 5 ) Dari 

pengujian kuisoner yang telah dilakukan, menggunakan perhitungan skala Likert 

didapatkan hasil  85,33% aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur komputer 

membantu perusahaan dalam proses monitoring IT asset komputer di PT. PLN 

(Persero) Disjaya. 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembang aplikasi pada penelitian 

selanjutnya diantaranya, 1 ) Aplikasi monitoring sistem dan infrastruktur 

komputer dapat dikembangkan untuk sistem helpdesk perusahaan, agar 

perusahaan mempunyai sistem yang dapat mengelola, memberi laporan dan 

mempunyai record data yang detail tentang permasalahan atau keluhan 

infrastruktur komputer. 2 ) Menambahkan fitur yang memungkinkan 

administrator dapat request data deteksi spesifikasi hardware dan software ke 

aplikasi agen, agar administrator data request data pada saat kapanpun. 3 ) 

Aplikasi agen untuk  sistem saat ini hanya dapat berjalan pada operating system 

Microsoft Windows. Untuk pengembangan lebih lanjut diharapkan aplikasi agen 

ini dapat mendukung dan berjalan pada multi operating system. 4 ) Aplikasi 

monitoring sistem dan infrastruktur komputer dapat dikembangkan, dalam sistem 

terdapat sistem audit atau perhitungan yang membantu efesiensi biaya 

pengelolaan infrastruktur komputer. 
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