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ABSTRAKSI

Dalam sebuah lingkup LAN yang mempunyai beberapa client, diperlukan seorang
administrator yang melakukan proses kontrol atas aktifitas client. Dengan
memperhatikan jumlah client, akan menimbulkan masalah apabila melakukan
proses kontrol secara manual pengecekan tiap-tiap client. Dengan menggunakan
suatu aplikasi pengendali, admin dapat melakukan proses pengontrolan client
hanya dari komputer admin. Admin juga dapat melakukan beberapa proses atas
komputer client tergantung keinginan admin (dalam hal ini admin memiliki full
access terhadap client). Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN ini,
dibangun dengan memanfaatkan fungsi dari windows API. Proses kerja aplikasi
ini yaitu dengan cara mengirimkan message dari admin pada client yang nantinya
message tersebut akan diterjemahkan menjadi perintah yang harus dijalankan oleh
client baik untuk dirinya sendiri atau dikembalikan kepada admin berupa
feedback, dengan sebelumnya memastikan pada client sudah terpasang dan sudah
dijalankannya aplikasi target yang berfungsi menerima perintah-perintah yang
diberikan oleh admin.

Kata kunci: LAN, administrator, client, windows API, feedback,

xn
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi jaringan komputer dan jaringan internet pada saat ini telah

merasuk hampir di seluruh segi kehidupan, sehingga sangat sulit

menemukan bidang yang belum tersentuh oleh teknologi jaringan

komputer. Local Area Network (LAN) merupakan salah satu bentuk dari

teknologi jaringan komputer, dengan menghubungkan dua atau lebih

komputer dalam suatu lingkup jaringan. Pemantauan dari seorang admin

terhadap beberapa client dalam sebuah LAN sangat diperlukan oleh

seorang Administrator itu sendiri mengingat kemungkinan lambatnya

penanganan apabila dilakukan pengecekan dari masing-masing komputer

secara manual. Dengan menggunakan Pengendali PC Jarak Jauh Pada

LAN, maka akan mempermudah penanganan masalah dan memungkinkan

Administrator dalam mengendalikanclient.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskankanlah

beberapa poin sebagai berikut:

• Bagaimana membuat suatu Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN

 



• Bagaimana teknik untuk melakukan proses pengendalian pada sistem

komputer client

1.3. Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan dalam Pengendali PC Jarak Jauh Pada

LAN ini dikarenakan tidak semua fungsi yang ada pada admin (dalam hal

ini sebagai pengendali) dapat dilakukan oleh aplikasi ini, seperti layaknya

mengendalikan komputer sendiri. Batasan-batasan tersebut sebagai

berikut:

1. Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN hanya berjalan pada

jaringan berbasis Windows

2. Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN dapat dijalankan

apabila program target yang terdapat pada client (dalam hal ini

sebagai target) telah ada pada komputer target dan telah diaktifkan

3. Fasilitas yang terdapat pada Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh

Pada LAN yaitu:

• Pengambilan data (file)

• Pengendalian aplikasi (menghapus file, menjalankan program,

menutup program)

• Pengendalian hardware {swapped mouse, OPEN / CLOSE CD

ROM)

• Pengendalian sistem (aktif dan non aktifkan system key seperti

CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, melakukan shutdown client,

 



memunculkan atau menyembunyikan taskbar, mendapatkan

informasi komputer target baik hardware maupun SO)

• Chatting

Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN ini akan dibangun dengan

bahasa pemograman Borlan Delphi 7.0.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan seorang administrator

dalam mengelola client-client yang terhubung dalam sebuah jaringan

LAN.

1.5. Manfaat Penelitian

Seorang administrator mendapatkan beberapa manfaat dari Aplikasi

Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN ini, yaitu :

• Memudahkan proses pengelolaan komputer yang terhubung

jaringan LAN {client)

• Memudahkan pemantauan penggunaan komputer yang terhubung

ke jaringan {client)

 



1.6. Metode Penelitian

a. Metode Observasi

Merupakan metode dengan cara melakukan pengamatan dan

pencatatan dengan meninjau langsung ke objek yang diteliti,

sehingga diperoleh data atau informasi yang sistematis dan logis

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini

bertempat di rumah kos peneliti, Jalan Kaliurang km 8,5 no 44

Dayu, Ngaglik, Sleman.

b. Metode Studi Kepustakaan (literature study)

Merupakan metode dengan menggunakan referensi-

referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang dijadikan

objek penelitian.

1.7. Metode Perancangan Perangkat Lunak

Metode analisis yang digunakan dalam perancangan perangkat

lunak ini yaitu dengan menggunakan UML. Metode perancangan ini

sebagai bentuk dari visualisasi dari aplikasi itu sendiri.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika di sini maksudnya yaitu memberikan gambaran tentang

ringkasan dan penjelasan dari pengerjaan tugas akhir ini, yang terbagi

dalam beberapa bab, yang isinya sebagai berikut:

 



a. Bab I

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan penulisan laporan tugas

akhir yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian,

dan sistematika penulisan.

b. Bab II

Berisi tentang landasan teori dari tugas akhir yang dikerjakan.

c. Bab III

Berisi tentang analisis kebutuhan perangkat lunak yang meliputi

metode analisis untuk pembangunan sistem dan hasil dari analisis

tersebut.

d. Bab IV

Berisi tentang perancangan perangkat lunak yang meliputi : UML dan

rancangan antarmuka {Interface).

e. BabV

Berisi tentang implementasi perangkat lunak yang berisi tampilan

antarmuka dari sistem.

f. Bab VI

Berisi tentang analisis kinerja perangkat lunak yang berupa

dokumentasi hasil pengujian terhadap perangkat lunak yang dihasilkan

dari proses yang dijalankan.

 



g. BabVH

Berisi kesimpulan-kesimpulan dari rangkuman analisis kinerja

perangkat lunak serta saran-saran terhadap keterbatasan perangkat

lunak dan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam perangkat

lunak.  



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Mengendalikan sesuatu maksudnya ialah mengambil alih atau

melakukan kontrol terhadap sesuatu agar yang dikendalikan mengerjakan

apa yang diperintahkan oleh pengendali. Pengendali {admin) berada dalam

dua titik dengan target {client) yang saling berhubungan. Sebuah sistem

pengendali juga merupakan dua buah titik yang saling berhubungan,

dimana satu titik menjadi pengendali dan satu titik lainnya menjadi target.

Titik target akan menjadi passive atau dalam istilah komunikasi disebut

dengan satus listen. Titik pengendali akan bersifat active dengan

mengirimkan sebuah data atau lebih yang nantinya akan diterjemahkan

oleh titik target sebagai proses/perintah yang harus dijalankan oleh target

itu sendiri atau dikembalikan kepada pengendali beraya.feedback.

t
Gambar 2.1 Proses Pengendalian Pada Mobil-mobilan

Pada mobil-mobilan RC (remote control), remote memberikan perintah

yang berupa sinyal yang di salurkan melalui antena remote dan diterima

 



oleh mobil-mobilan dan diterjemahkan menjadi gerakan arah sesuai

dengan perintah remote kontrol tersebut.

Pengendali Target

Gambar 2.2 Proses Pengendalian Terhadap Target

Sama halnya dengan mobil-mobilan remote kontrol tadi, pada Aplikasi

Pengendali Jarak Jauh PC Pada Lan ini, pengendali memberikan intruksi-

intruksi kepada target yang berupa data dan akan diterjemahkan oleh target

menjadi perintah sesuai dengan intruksi Pengendali tadi. Fungsi sebuah

Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN secara umum adalah

mengendalikan sebuah pc target atau lebih dalam lingkungan jaringan

dengan tanpa interaksi langsung/bersentuhan fisik dengan komputer target

dengan maksud efisiensi waktu. Pada kondisi ini, Aplikasi Pengendali PC

Jarak Jauh Pada Lan bersifat positif dalam penggunaannya. Contoh

program yang sudah ada yaitu: Radmin, SysCtrl, Billing warnet dan Iain-

lain. Apabila Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN ini

dimanfaatkan sebagai program trojan, hal ini menjadikan kebalikan dari

 



fungsi sebelumnya, menjadi merugikan bagi kita. Contoh program yang

merugikan yaitu: Netbus, Back Orifice (BO) NetSpydan Iain-lain.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Windows API

Windows API {Application Programming Interrface) adalah

sebuah pustaka berukuran sangat besar yang menyediakan ratusan fungsi

standar untuk berbagai proses interaksi aplikasi yang dibuat dengan sistem

operasi, dalam hal ini tentunya sistem operasinya Microsoft Windows.

Fungsi-fungsi Windows API diletakkkan pada beberapa file DLL, antara

lain:

• Gdi32.dll, merupakan kumpulan fungsi GDI {grapics Device

Interface), seperti TextOut, Ellipse, PlayMetaFile, SetViewPortOrg,

SetBkMode, DrawText, dan sebagainya

User32.dll, merupakan kumpulan fungsi untuk antar muka pengguna

{user interface), seperti penanganan mouse, kursor, ikon, keyboard,

dan sebagainya

Kernel32.dll, merupakan kumpulan fungsi untuk operasi level rendah,

seperti manajemen memori, penanganan resource, multitasting,

multithreading dan sebagainya

Izexpand.exe, merupakan kumpulan fungsi untuk menangani kompresi

file dengan metode Lempel-Ziv

•

 



10

• Mmsystenudll, merupakan kumpulan fungsi untuk penanganan untuk

pemograman multimedia

• Dan Iain-lain

Sebagian besar dari fungsi-fungsi Windows API tersebut dibuat dengan

bahasa C.

2.2.2 Registry Windows

Merupakan database terpusat yang digunakan oleh Windows dan

aplikasi-aplikasi Windows untuk menyimpan informasi konfigurasinya.

Informasi ini berisi sistem perangkat keras, perangkat lunak dan aplikasi

komunikasi. Setiap program yang ada dapat mengubah dan mengambil

informasi ini bilamana diperlukan. Registry Windows secara prinsip akan

menyimpandua jenis informasi yang mendasar, yaitu :

• Gobal Information, informasi ini amat penting untuk operasi dasar

dari perangkat keras danperangkat lunakpadakomputer

• User Spesific Information, berisi pengaturan kostumasi pemakai,

seperti layout dari desktop Windows dan pilihan-pilihan yang telah

diatur oleh pengguna, baik itu untuk Windows sendiri maupun

pada aplikasi Windows
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2.2.3 TCP/IP

Inti dari TCP/IP {Tranmission Control Protocol InternetProtocol)

yang merupakan kombinasi dari dua protokol yang bekerja bersama-sama

untuk memberikan koneksi ada internet/intranet. IP dipakai untuk

mendefinisikan dan mengirimkan datagram (unit data internet) dan

menyatakan skema pengalamatan. TCP/IP bertanggung jawab terhadap

servis-servis level atas. TCP/IP terdin dan bagian-bagian tertentu dan

komxmikasi data. Protokol TCP/IP dapat diterapkan dengan mudah di

setiap jenis komputer dan interface jaringan, karena sebagian besar

kumpulan protokol ini tidak spesifik terhadap satu komputer atau peraiatan

jaringan tertentu. Agar TCP/IP dapat berjalan di atas interface jaringan

ftftSfitw, hinyi pgflti dilakukan pwubahan pada protokol yang

berhubungan dengan inieface jaringan saja. Sekumpulan protokol TCP/IP

ini dimodelkan dengan empat layer TCP/IP, sebagaimana terlihat pada

gambar berikut:

Appl ication Layer
(SMTP. FTP. HTTP, di!)

Transport Layer
(TCP. UDP)

Internet Layer
(IP. 1CMP. ARP)

Network Interface Layer
/Ethernet. X25. SLIP. PPP^

n u
JARINGAN FISIK

Gambar 2.3 Layer TCP/IP

"*\

>TCP/IP
' STACK

J
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• Network Interface Layer

Bertanggung jawab mengirim dan menerima data dari media fisik.

Media fisik ini berupa kabel, serat optik, atau gelombang radio.

Protokol pada layer ini harus mampu menerjemahkan sinyal listrik

menjadi data digital yang dimengerti komputer, yang berasal dari

peraiatan sejenisnya.

• InternetLayer

Bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang

tepat. Pada layer ini terdapat tiga macam protokol, yaitu IP

{Internet Protocol), ARP {Address Resolution Protocol) dan ICMP

{Internet Control Message)

• Transport Layer

Bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antar dua

komputer {host). Kedua protokol tersebut ialah TCP {Transmission

Control Protocol) dan UDP (User Datagram Protocol)

• Application Layer

Terletaknya semua protokol aplikasi yang menggunakan protokol

TCP/IP.

2.2.4 Socket

Adalah sebuah resource yang disediakan untuk melewatkan

pengiriman dan penerimaan data pada komunikasi data. Pada SO

Microsoft Windows, socket tersedia pada library winsockdll. Pemograman
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socket adalah bagian dari pemograman tingkat rendah. Terdapat tiga jenis

koneksi socket yaitu:

• Koneksi client

Dimulai oleh client dan menghubungkan socket client lokal dengan

sebuah socket server remote. Socket client harus menyatakan

server yang akan dihubungi dengan memberikan nama host atau

alamat IP dan port-nya

• Koneksi listen (mendengarkan/menunggu)

Socket server bersifat pasif dan menunggu client. Jika client

memberikan request baru server membuat socket baru khusus

untuk koneksi tersebut dan melakukan proses listen atau menunggu

lagi. Socket server ini harus menyatakan port yang menyatakan

servis yang diberikan

• Koneksi server

Koneksi yang diaktifkan oleh server pada saat server menerima

request dari client

Tipe-tipe koneksi tersebut hanya penting untuk membangun hubungan

antara client dan server. Setelah hubungan terbentuk, kedua sisi bebas

untuk membuat request dan menerima data ke sisi lain.
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2.2.5 Remote Sistem

Adalah sebuah sistem yang dijalankan dengan tujuan untuk

mengendalikan sebuah target atau lebih agar menjalankan sebuah atau

beberapa proses/perintah yang di berikan oleh pengendali

2.2.6 Client - Server

Model koneksi komunikasi yang memiliki dua buah sisi yaitu sisi

client dan sisi server dimana kedua sisi tersebut akan menjalankan

prosesnya masing-masing. Tujuan utama clien-server adalah

mendistribusikan beban secara proposional antara client dan server, dan

mengurangi kepadatan lalulintas jaringan.

2.2.7 Port

Untuk dapat berkomunikasi pada protocol TCP/IP, diperlukanlah

sebuah pintu yang sama pada titik-titik yang melakukan proses

komunikasi. Pintu inilah yang disebut dengan port komunikasi. Port

komunikasi sangat beragam nilainya, dimana jumlah port yang tersedia

sangat banyak, dan untuk melakukan proses komunikasi data pada

protocol TCP/IP harus menunjuk sebuah port.
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Tabel 2.1 Daftar Port Standar
Nilai Port Standar Penggunaan Port

139 Koneksi

80 Web

21 FTP

8080,1080,3128 Proxy, Firewall

6667 IRC, Chatting

23 Telnet

 



BABIH

ANALISIS KEBUTUHAN

3.1 Konsep Sistem

3.1.1 Definisi Sistem

Sistem dapat didefmisikan melalui penekanan pada komponen

sistem dan penekanan pada prosedur sistem. Penekanan pada prosedur

sistem adalah suatu jaringan keria prosedur yang saling berhubungan

untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk mencapai sasaran tertentu,

sedangkan prosedur merupakan urutan tahapan insttuksi yang menerapkan

apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, kapan

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Sedangkan penekanan pada

komponen sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-

komponen yangsaling beraksi/terkait.

3.1.2 Karakteristik Sistem

Sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Komponen (component), merupakan bagian dari sistem yang saling

berhubungan dan membentuk suatu kesatuan.

b. Batas (boundary), merupakan daerah yang membatasi antara

sistem dengan lingkungan luarnya. Batas sistem merupakan ruang

lingkup sistem.

16
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c. Lingkungan luar (environment), merupakan segala sesuatu yang

terietak di luar sistem, tetapi mempengaruhi operasi sistem.

d. Antarmuka (interface), merupakan penghubung antara subsistem

satu dengan subsistem lainnya. Dengan antarmuka ini beberapa

subsistem ini dapat digabung menjadi suatu sistem.

e. Masukkan sistem (input), merupakan masukkan yang terdiri dari

maintenance inputdan signal input.

f. Keluaran Sistem (output), merupakan hasil masukkan yang diolah

dan dapat menjadi masukkan bagi subsistem yang lain.

g. Pengolahan sistem (process), merupakan prosedur yang mengolah

masukkan menjadi keluaran.

h. Sasaran sistem (objectives) atau tujuan (goal), merupakan tujuan
yang ingin dicapai oleh suatu sistem.

3.2 Metode Pengembangan Sistem

3.2.1 Analisis Sistem

Menganalisis masalah merupakan langkah awal dari rangkaian

membuat suatu aplikasi komputer. Keberhasilan dalam membuat suatu

aplikasi sangat tergantung pada hasil analisa yang dilakukan. Tujuan

menganalisa masalah dalam pembuatan Aplikasi Pengendali PC Jarak

Jauh Pada LAN ini adalah untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan

komputer pengendali jika terdapat masalah pada komputer target.
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Bagaimana ia dapat menangani permasalahan tersebut, tentunya tanpa

'mengunjungi' komputer target tersebut.

Port 5400

Socket

Kirim Data ke

Target

Status Socket Active

jData Yang
IDiterima

Network •«-

Port 5400

Socket

Proses

^

>

J

Status Socket Active

Gambar 3.1 Skema Program Remote Sistem

Aplikasi
Pengendali

TCP / IP

_^ Aplrkasr
Target
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3.2.2 Input

Input dari Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN ini adalah

alamat/IP Address komputer target yang merupakan alamat spesifik dari
target yang akan kita kendalikan.

3.2.3 Proses

Proses dari Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh PC Pada LAN ini adalah

a. Pengidentifikasian komputer target

b. Mengendalikan komputer target

3.2.4 Output

Output dari Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN ini adalah :

a. Browsing komputer target

Melihat isi komputer target dan melakukan manipulasi data atas

komputer target (run, copy, delete)

b. Swapped mouse komputer target

Melakukan kendali, baik swapped ataupxmfull control terhadap mouse

dengan menggerakkan kursor mouse target sesuai dengan keinginan
komputer pengendali

c Mengendalikan mouse/keyboard (enable/disable)

Melakukan kendali terhadap keyboard dan mouse dengan

mengaktifkan atau menonaktifkan hardware tersebut serta

menghidupkan dan mematikan sistem key (Alt +Tab, Ctrl +Alt +Del)
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d. Remote cdrom (open/close)

Melakukan remote terhadap cdrom yang memungkinkan admin

membukadan menutup cdrom komputer target

e. Mengendalikan sistem komputer target (reboot, general information)

Melakukan pengendalian terhadap sistem komputer target (restart, log

off, shutdown) dan mendapatkan informasi tentang komputer target

(hardware dan SO yang digunakan)

/ Message

Memberikan pesan kepada komputer target yang berupa peringatan

atau pemberitahuan umum serta sarana untuk berbincang dengan

komputer target (chating)

3.3 Data Yang Diperlukan

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data fungsi-fungsi Windows API

b. Registry Windows

c. Pemahaman terhadap jaringan komputer, yaitu Protocol, Port,

Socket, dan Iain-lain
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3.4 Kebutuhan Hardware dan Software

Dalam membangun Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN

ini, spesifikasi komputer yang dianjurkan adalah:

• Prosessor minimum Prosessor x86, sekelasnya atau lebih tinggi

• RAM 16 MB atau lebih

• Kapasitas hard disk 1,2 Gigabyte atau lebih (alokasi untuk

database)

• Monitor SVGA

• VGA Card minimum 4 MB

• LAN Card (kartujaringan) / HUB atau Switch

• Koneksi LAN

• Bahasa Pemograman BorlandDelphi 7.0

• Microsoft Acess XP (untuk database alamat client)

 



BAB IV

PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

4.1 Model Perancangan Aplikasi

Model perancangan Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN

ini menggunakan UML (Unified Modelling Language) sebagai visualisasi

dari aplikasi. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk

menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki

makna tertentu, dan UML syntax mendefinisikan bagaimana bentuk-

bentuk tersebut dapat dikombinasikan

4.1.1 Use Case Diagram

Use Case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan

dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah "apa" yang diperbuat sistem,

dan bukan "bagaimana". Sebuah Use Case merepresentasikan sebuah

interaksi antara aktor dengan sistem. Use Case merupakan sebuah

pekerjaan tertentu, misalnya koneksi ke client.

22
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«include»

Feedback

Gambar 4.1 Use Case

Pada gambar di atas dapat kita lihat Use Case dari Aplikasi Pengendali PC

Jarak Jauh Pada LAN. Pada gambar tersebut terlihat bagaimana seorang

admin yang ingin melakukan proses peremotan terhadap client harus

melakukan koneksi dulu dengan terlebih dahulu memperhatikan IP

Address dan Port dari client apakah sudah benar adanya. Admin dapat

melakukan peremotan terhadap client setelah itu, dengan cara

mengirimkan perintah berupa pesan kepada client yang diterjemahkan oleh

client dan dilakukan oleh client ataupun dikirimkan kembali kepada

admin.

4.1.2 Class Diagram

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan

desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti)

 



24

suatu sistem, sekaiigus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan

tersebut (metoda/fungsi). Berikut gambar dari class diagram Aplikasi

Pengendali PCJarak Jauh Pada LAN :

Pengendali Jarak Jauh Pada LAN

IP_Address : text
Send_Message : string

GetClientFileO . ListFile
OpenAplicationQ : RunFife
CloseAplication() : Kill
MovingFileO : Copy
SwapMouseO : Swapped
KeyboardMouseControlO : Unusable
CDRomControlO I'n/Out
SystemKeyControlQ : Unusable
ScreenResolutionO : Resizing
ShutDownQ : Shutdown
InformationO : Getlnformation
ChatQ : Chatting

Gambar 4.2 Class Diagram

4.1.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam

dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa

message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence Diagram terdiri atas

dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang

terkait). Berikut dapat kita lihat Sequence Diagram dari Aplikasi

Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN :
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Connect

Connection Requirement

Cek IP Address dan Port

Not Appropriate
U 1
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Client

Client Remoted

Feedback

Gambar 4.3 Sequence Diagram

4.2 Pseudo Code

Pseudo Code menunjukkan bagaimana proses terjadinya

pengendalian terhadaptarget, seperti berikut:

1. Input IP Address

2. Input Port Number

3. If <IP Address = exist> and <Port Number Admin = Port Number Target>

then conection = active

 



4. Message ^- Admin's command

5. Target <- receive message
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4.3 Struktur Tabel

Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN ini hanya

menggunakan satu database yaitu database alamat client yang berfungsi

menyimpan alamat client dan nama host disertai dengan fasilitas update

(penambahan, edit dan pengurangan). Berikut adalahtampilan tabel alamat

client:

Tabel 4.1 Tabel IP Client

No Nama Field Type Lebar Kunci Keterangan

1

2

IP Address

Nama Host

Text

Text

22
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Primary Key Alamat Client

Nama Host

4.4 Dialog Menu-menu Pada Aplikasi

Merupakan format tampilan/layout Aplikasi Pengendali PC Jarak

Jauh Pada LAN, juga sebagai disain dari aplikasi. Berikut adalah disain

dari Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN :

 



JUDUL • X

Help About

SETTING

APLIKASI

HARDWARE

SISTEM

OTHER

JUDUL

SETTING

APLIKASI

HARDWARE-

SISTEM

OTHER

Gambar 4.4 Dialog Menu Utama

Help About

IP Address

• Connect

D X

List Address
OK

Status Connection

Gambar 4.5 Dialog Menu Setting
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JUDUL

SETTING

APLIKASI

HARDWARE

SISTEM

OTHER

JUDUL

SETTING

APLIKASI

V.

SISTEM

OTHER

Help About

Directory
View

Folder File

P°pyto
Copy

Move to

Move

- • X

Location

Refresh

Active Process

Run
List

View Kill

Text

Del

Gambar 4.6 Dialog Menu Aplikasi

Help About

D

• Active

X
Swap

Y

Alt+Tab On Alt+Tab Off

Ctrl+Alt+Del On Ctrl+Alt+Del Off

Keyboard+Mouse On Keyboard+Mouse Off

CD Rom Open CD Rom Close

Gambar 4.7 Menu Hardware
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JUDUL

SETTING

APLIKASI

HARDWARE

OTHER

Help About

640x480 300x600

LogOff StandBy

_ • X

1024x768 Default

Restart ShutDown

TaskBar

Show

TaskBar

Hide

General

Information

Gambar 4.8 Dialog Menu Sistem

JUDUL • X

Hefc About

SETTING

Warning Confirmation Information

APLIKASI

HARDWARE

SISTEM

OTHER

Gambar 4.9 Dialog Menu Other
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BABV

IMPLEMENTASI

5.1 Batasan Implementasi

Pada bagian ini akan menjelaskan apa yang menjadi batasan

implementasi perangkat lunak, antara lain: bahasa pemograman serta

alasan pemilihannya, lingkungan pengembangan, asumsi-asumsi yang

ditemui dan dibuat selama pengembangan perangkat lunak dan batasan-

batasan lain yang juga ditemui selama pengembangan.

5.1.1 Bahasa Pemograman

Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN dibuat dengan

menggunakan bahasa pascal dengan menggunakan Borland Delphi 7.0

sebagai bentuk pemograman visualnya. Bahasa pemograman ini dipilih

didasarkan atas kemudahan dan reliability-nya serta sudah umumnya

bahasa ini digunakan untuk membangun aplikasi-aplikasi lain (sudah

teruji), serta beberapa kemudahan lain yang berkaitan langsung dengan

aplikasi Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN ini.

5.1.2 Lingkungan Pengembangan

Lingkungan pengembangan dari Aplikasi Pengendali PC Jarak

Jauh Pada LAN ini mengambil tempat rumah kos peneliti (irwan Pribadi)

30
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dengan alamat JL. Kaliurang km 8.5 No 44, Dayu, Ngaglik, Sleman,

Yogyakarta.

5.1.3 Asumsi-asumsi Yang Digunakan

Pada pengembangan aplikasi ini terdapat beberapa asumsi yang

digunakan. Asumsi-asumsi tersebut antara lain :

1. Program target pada Client telah dipasang dan, program target

berfungsi untuk menerima pesan dari admin yang nantinya akan

diterjemahkan sebagai perintah yang dijalankan baik oleh client sendiri

ataupun yang akan dikembalikan kepada admin berupafeedback

2. Default port yang digunakan adalah 5400 dengan alasan keamanan,

karena pada SO Windows, antara port 1 sampai port 1023 telah

dicadangkan sehingga tidak bisa digunakan untuk aplikasi lain dan

apabila tetap digunakan dihawatirkan akan terjadi bentrok dengan

sistem operasi (Windows) itu sendiri.

5.1.4 Batasan Pengembangan Aplikasi

Batasan pengembangan dari apliksi ini adalah hanya dapat

digunakan untuk melakukan kontrol terhadap 1 client setiap koneksinya,

apabila ingin melakukan kontrol terhadap client lain haruslah melepaskan

diri dari client sebelumnya (disconnect) dan menghubungkan dengan

client yang baru yang diinginkan.
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5.2 Implementasi

Secara umum implementasi dari Aplikasi Pengendali PC Jarak

Jauh Pada LAN adalah penggabungan dari beberapa fungsi yang

dikelompokkan menjadi sebuah aplikasi untuk melakukan kontrol dari

seorang admin terhadap client-clientnya..

5.2.1 Antarmuka Aplikasi

Implementasi dari Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN

akan dijelaskan pada sub bab berikut:

5.2.1.1 Form Utama Server

Merupakan tampilan awal pada program admin. Pada form ini

terdapat menu-menu yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Bentuk

dari Form Utama dapat dilihat pada gambar5.1.

Gambar 5.1 Form Utama Pengendali
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arget

Gambar 5.3 Menu SETTING

5.2.1.4 Menu APLICATION

Merupakan menu untuk melihat isi file target dan dapat melihat

program yang sedang aktif pada target serta melakukan manipulasi file

atasnya (copy,cut,del). Menu APLICATION dapat dilihat pada gambar

5.4.
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Gambar 5.4 Menu APLICATION

5.2.1.5 Menu HARDWARE

Pada menu ini terdapat fasilitas seperti : swapped mouse,

enable/disable system key, open/close cdrom, enable/disable mouse dan

keyboard. Swap mouse pada fasilitas ini menggunakan dua metode yaitu

mengirimkan posisi kursor pada target dan mengendalikan mouse target

seperti halnya mengendalikan mouse admin dan mengirimkan posisi

kursor untuk memposisikan mouse target seperti posisi yang kita

masukkan dalam textbox pada aplikasi yang ada pada admin. Menu

HARDWARE dapatdilihat padagambar 5.5.

 



Swa] >Mouse

Gambar 5.5 Menu HARDWARE

5.2.1.6 Menu SYSTEM

Pada menu ini terdapat fasilitas mengubah resolusi layar target,

shutdown, restart, standby, logoff, taskbar show/hide, dan informasi umum

tentang target. Menu SYSTEM dapatdilihatpada gambar 5.6.

 



Gambar 5.6 Menu SYSTEM

5.2.1.7 Menu OTHER

Pada menu ini terdapat fasilitas chatting dan informasi pada target,

maksudnya adalah memberikan beberapa informasi pada target. Menu

OTHER dapat dilihat pada gambar 5.7.

 



38

Gambar 5.7 Menu OTHER

5.2.2 Implementasi Aplikasi

Pada implementasi, target dan pengendali terhubung pada suatu

jaringan dengan menggunakan kabel utp. Setelah melakukan proses

koneksi, target dikendalikan sepenuhnya oleh pengendali. Tampilan dari

komputer target yang sedang dikendalikan oleh komputer pengendali

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

 



Status Pengendali Perintah Dari

Komputer Pengendali

Daftar Log Perintah
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Gambar 5.8 Form Pengendali

Pada implementasi yang sebenamya, form target di atas, yang

berisi status pengendali dan perintah penendali tidak akan dapat dilihat

oleh target, karena dalam posisi hidden baik dari taskbar, desktop ataupun

task manager.

Task Manager

o Task Manager has been disabled by your administrator.

i OK

Gambar 5.9 Pesan Peringatan
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Pesan yang dikeluarkan oleh windows pada komputer target karena

pemblokiran fungsi task manager oleh pengendali.

Warning

Sory.. you've been hackby AB 1 12 WN

OK

Gambar 5.10 Pesan Peringatan

Pesan yang dikirimkan oleh pengendali dengan menggunak;

menu OTHER dan tombol WARNING MESSAGE

an

T Chat OS]!*!

Chatting
{Server] Apa aorta merasa kesulitan

Message Receive

Message Send

SEND

CLOSE

Gambar5.11 Form Chatting
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Form chatting ini akan muncul scara otomatis apabila pengendali

melakukan chat dengan target dengan menggunakan fasilitas chat yang

berada pada menu OTHER.

 



BAB VI

ANALISIS KINERJA PERANGKAT LUNAK

6.1 Analisis Kinerja

6.1.1 Analisis Koneksi Client-Server

Analisis ini dilakukan pada proses koneksi dari pengendali pada

target. Proses koneksi dapat dilihat pada bab sebelumnya yang membahas

koneksi. Pada proses koneksi, pengendali (admin) mengisikan alamat

target (client) dengan asumsi program target telah terpasang pada

komputer target dan telah berjalan (tentu saja dengan tersembunyi dari

pengawasan target). Admin juga dapat menambahkan dan

mengurangi/menghapus data target yang diinginkan, dalam hal ini data

target diwakili oleh alamat yang berupa ip address dan nama host Dalam

aplikasi ini, admin hanya dapat melakukan koneksi dengan jumlah satu

target saja, dan untuk target yang lainnya dapat dipilih dan terhubung ke

admin apabila target yang sebelumnya telah terlebih dulu di putuskan

hubungannya. Setelah memilih target yang akan dilakukan pengawasan,

admin melakukan koneksi dengan mengaktifkan tombol koneksi pada

aplikasi admin, setelah memenuhi syarat-syarat yang ada (ip address target

ada serta port target dan admin sama) barulah admin dapat terhubung

dengan target.

42
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6.1.2 Analisis Proses Pengendalian

Setelah terhubung dengan target melalui beberapa proses yang

telah dijelaskan di atas, admin dapat melakukan proses pengendalian

terhadap target dengan beberapa fasilitas seperti : Remote Aplikasi,

Remote Hardware, Remote System dan Iain-lain yang sebelumnya telah

dijelaskan padabab-bab sebelumnya.

6.1.3 Analisis Hasil

Analisis hasil menjadi hal yang sangat penting dalam pembuatan

suatu aplikasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil Aplikasi

Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN dengan proses manualisasi kontrol

yang biasanya dilakukan oleh seorang admin terhadap client pada

umumnya.
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Tabel 6.1 Perbandingan Kinerja

Secara Manual

Aplikasi Pengendali Jarak Jauh

PC Pada LAN

Copy file V V

Melihat isi file

client

V V

Melihat aktifitas

client

Mengunjungi

komputer client
<

Menutup program

aktif client

Mengunjungi

komputer client
V

Memberikan

informasi pada

client

Mengunjungi

komputer client
V

Shutdown

Mengunjungi

komputer client
V

Ket: V -> dapatdi akukan oleh aplikaisi

Dari hasil perbandingan atas kedua hasil yang ada dapat disimpulkan

bahwa kinerja Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN sudah cukup

baik bahkan bisa dianggap sangat lebih baik bila dibandingkan dengan

proses manualisasi yang dilakukan admin pada umumnya kepada client

(hasil didapat dengan membandingkan proses manualisasi kontrol dengan

Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN dengan tempat percobaan
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sesuai dengan tempat penelitian). Secara keseluruhan program ini dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, meskipun

untuk beberapa proses kontrol harus dilakukan secara manualisasi (seperti

setting hardware atau software dan Iain-lain).

6.2 Pengujian Program

Pengujian program adalah sesuatu yang harus dilakukan guna

melihat kinerja yang dihasilkan dengan kesesuaian kebutuhan yang

diharapkan, dengan demikian dapat diketahui kinerja dari aplikasi.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan Desktop dengan spesifikasi

sebagai berikut:

Spesifikasi admin

Prosessor AMD Barton 2.5

Memori DDR 256 PC 3200

VGA Card Ati Radeon 9000 128 MB

Free space hardisk ±10 Gb

LAN Card Nvidia nForce MCP

Jaringan LAN
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Spesifikasi Client

Prosessor Intel P4 1.7

Memori DDR 256 PC 3200

VGA Card GeeForce4 / MX 4000 64 MB

Free space hardisk ±10 Gb

LAN Card Nvidia nForce MCP

Jaringan LAN

Selam pengujian dengan menggunakan dua komputer yang terhubung

jaringan tersebut, aplikasi juga dibandingkan dengan aplikasi lain guna

melihat perbandingan fungsi dan kinerja dari aplikasi ini dengan aplikasi

yang sudah ada di masyarakat. Pada pengujian ini, aplikasi yang

digunakan sebagai pembanding adalah Billing Warnet. Billing Warnet

merupakan aplikasi yang banyak terdapat di masyarakat, khususnya di

warung-warung internet. Aplikasi ini berfungsi untuk memberikan suatu

akses dari seorang admin kepada client agar client dapat melakukan

browsing pada internet.

 



Tabel 6.2 Perbandingan Aplikasi

Memberikan hak

akses terhadap suatu

aplikasi

Menutup aplikasi

yang sedang berjalan

Melihat file client

Mendisable sistem

key client

full control mouse &

keyboard client

Billing Warnet

<
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Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh

Pada LAN

V

V

T

V

<

Ket: - -> tidak dapat dilakukan olehaplikasi

V -> dapat dilakukan oleh aplikasi

6.2.1 Penanganan Kesalahan (ErrorHandlers)

Penanganan kesalahan merupakan suatu hal yang wajib dalam

suatu aplikasi. Dengan adanya penanganan kesalahan tersebut diharapkan

kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diminimalkan tanpa harus

mengganggu sistem secara keseluruhan. Penanganan kesalahan yang baik

adalah penanganan kesalahan yang mampu mendeteksi segala bentuk
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kesalahan yang dilakukan pengguna terhadap aplikasi dan mampu

memberikan jalan keluar atas kesalahan yang dibuat tadi. Wujud

penanganan kesalahan padaAplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN

ini yaitu dalam bentuk message box yang teriihat pada gambar 6.1 sampai

gambar 6.4

Error

©
IP Address, sudah ada !

OK

Gambar 6.1 Pesan Kesalahan Penambahan Client

Project 1 f>C

tidak. acta

{(""""" OK""

Gambar 6.2 Pesan Kesalahan Browsing File Client

Projectl

Pesan belum ada!

OK

Gambar 6.3 Pesan Kesalahan Pengiriman Pesan
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Projectl

Data telah distmpan

OK

Gambar 6.4 Pesan Penyimpanan Data Client Berhasil

6.3 Analisis Aplikasi

Secara keseluruhan Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN

telah berjalan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tetapi masih

terdapat beberapa kekurangan pada Aplikasi Pengendali Jaarak Jauh Pada

LAN ini, diantaranya antara lain:

1. Tidak dapatnya admin mengontol beberapa client sekaligus

2. Masih kurangnya user friendly pada aplikasi sehingga akan

membutuhkan pembelajaran pada implementasinya

3. Kurangnya kontrol terhadap client khususnya pada masalah

penggunaan jaringan internet

4. Kurangnya program keylogger yang dirasa perlu untuk lebih

mengoptimalkan aplikasi ini.

 



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan perbandingan yang dilakukan (BAB VI,

Tabel 6.1 dan 6.2), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN memberikan kita

kemudahan dalam mengelola sebuah lingkup LAN

2. Aplikasi Pengendali PC Jarak Jarak Jauh Pada LAN dengan sifat

otomatisnya dirasa lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan

proses manualisasi kontrol yang biasa dilakukan pada umumnya

3. Selain sebagai aplikasi pengendali, Aplikasi Pengendali PC Jarak

Jauh Pada LAN juga dapat berupa aplikasi mata-mata (spy) terhadap

client

4. Sebagai aplikasi baru, Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN,

dapat bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada

masyarakat karena beberapa fungsi yang disandangnya.

7.2 Saran

Sebagai hasil penelitian yang belum sempurna, penulis menyadari

perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk memperbaiki hasil

penelitian dan menjadikannya sesuatu yang lebih baik lagi. Saran

50
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perbaikan terhadap Aplikasi Pengendali PC Jarak Jauh Pada LAN antara

lain:

1. Perlu adanya penambahan program keylogger untuk menambah

kinerja dari aplikasi ini

2. Perlu pengembangan untuk membuat aplikasi ini dapat

memungkinkan seorang admin mengontrol banyak client

sekaligus sehingga mempermudah dalam pengelolaan suatu LAN

yang besar

3. Penambahan beberapa fasilitas yang dirasa perlu untuk lebih

membuat aplikasi ini semakin sempurna, seperti mengambil Iayar

target, dan Iain-lain.
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