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ABSTRAKSI
Untuk mendukung kegiatan pengendalian sebuah server dengan cara remoting dalam lingkup LAN, aplikasi
Remote Admin harus terintegrasi dengan server yang di remote. Dengan memanfaatkan dukungan teknologi
informasi akan dibangun aplikasi yang tertanam pada android sebagai remote control dan juga aplikasi trigger
yang terletak pada server sebagai pemicu dan eksekutor ketika seorang admin mengirimkan perintah untuk
mengendalikan server dari android.
Aplikasi Mobile Android ini dibuat untuk melakukan pengendalian terhadap 8 service yang terdapat pada
Windows 2003 server, yaitu; DNS, Telnet, FTP, HTTP, POP3, SMTP, Line Printer Daemon, NNTP yang berjalan
menggunakan protokol TCP. Dalam pengembangan aplikasi ini, akan dimanfaatkan suatu teknologi Android yang
berjalan diatas framework Dalvik Virtual Machine, yang dapat terintegrasi dengan aplikasi yang tertanam pada
Windows Server 2003. Untuk implementasi pada Android, digunakan simulator Mobile Android pendukung
teknologi remote admin yaitu AVD atau Android Virtual Device. Untuk implementasi trigger pada Windows 2003
server, aplikasi monitoring server berjalan diatas framework Java dan aplikasi database berjalan menggunakan
web dan MySql.
Dengan dibangunnya aplikasi remote admin berbasis simulator android ini, diharapkan dapat membantu
kerja seorang admin dan tetap menjadikan admin tersebut mempunyai kuasa untuk mengendalikan server walaupun
tidak berada di dekat server tersebut.
Kata kunci: remote admin, android

1.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari – hari, banyak
manfaat yang dapat diperoleh dari hadirnya teknologi
informasi. Contoh manfaat dari teknologi pada masa
kini adalah hadirnya sebuah remote televisi yang
dapat mengendalikan pengoperasian televisi melalui
jarak jauh, sehingga memudahkan penggunanya
untuk mengganti channel, mematikan atau
menyalakan televisi. Dari kasus remote televisi
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan
hadirnya teknologi nirkabel dapat menunjang
kemudahan, efisiensi, keringkasan serta ketepatan
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guna dalam mengatur suatu perangkat elektronik dari
jarak jauh.
Dalam lingkup teknologi informasi, contoh
kegiatan dan kemudahan dari remote controling
tersebut menjadi latar belakang pembuatan sebuah
teknologi remote yang dapat diaplikasikan pada
sebuah node yang di-remote oleh berbagai macam
device. Salah satu device yang dapat digunakan untuk
me-remote node adalah Android.
Latar belakang yang menjadikan Android
sebagai salah satu pilihan menjadi device remote,
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adalah kemampuannya yang dapat bekerja baik pada
hardware handset selama hardware
tersebut
compatible dengan teknologi mobile Android.
Selain itu teknologi ini juga berfungsi untuk
melakukan aktivitas administrasi ringkas lainnya.
Dengan memanfaatkan jaringan LAN yang ada, maka
diharapkan fungsi dari aplikasi tersebut dapat
dijalankan, sehingga dapat membantu seorang admin
atau actor dalam melakukan kegiatan remote admin
pada suatu node.

2.

LANDASAN TEORI

3.1 Administrasi Remote
Administrasi remote mengacu pada metode
mengendalikan komputer dari lokasi terpencil.
Software yang memungkinkan administrasi remote
menjadi semakin umum dan sering digunakan saat
sulit atau tidak praktis untuk secara fisik dekat sistem
untuk menggunakannya. Sebuah lokasi terpencil
dapat merujuk ke komputer di ruang depan atau satu
di sisi lain dunia. Hal ini juga dapat merujuk kepada
kedua administrasi legal dan ilegal (seperti hacking)
jarak jauh.
Setiap komputer dengan koneksi internet, TCP
/ IP atau pada Local Area Network dapat diberikan
administrasi remoting jarak jauh. Untuk administrasi
remoting, pengguna harus menginstall atau
mengaktifkan perangkat lunak server pada sistem
host untuk dilihat. Kemudian user atau client dapat
mengakses sistem host dari komputer lain dengan
menggunakan perangkat lunak yang diinstall.
Biasanya, kedua sistem harus terhubung ke
internet, dan alamat IP dari sistem host atau server
harus diketahui. Administrasi remote karena itu
kurang praktis jika server menggunakan modem dialup, yang tidak terus-menerus online dan sering
memiliki Dynamic IP.
Ketika klien terhubung ke komputer host,
sebuah jendela yang menunjukkan Desktop dari host
biasanya muncul. Klien kemudian dapat mengontrol
tuan rumah seolah-olah dia sedang duduk tepat di
depannya.
Versi tertentu dari Windows memiliki built-in
paket administrasi remote yang disebut Remote
Desktop Connection. Sebuah alternatif cross-platform
gratis VNC, yang menawarkan fungsi serupa.
Mengendalikan komputer sendiri dari lokasi
terpencil. VNC dapat digunakan untuk administrasi
remote dari komputer, namun semakin banyak
digunakan sebagai setara dengan Terminal Services
dan Remote Desktop Protocol untuk lingkungan
multi-user. Software administrasi remote baru-baru
ini mulai muncul pada perangkat nirkabel seperti
BlackBerry, Pocket PC, dan perangkat Palm, serta
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beberapa ponsel. Umumnya solusi ini tidak
menyediakan akses remote penuh dilihat pada
software seperti VNC atau Terminal Services, tetapi
memungkinkan administrator untuk melakukan
berbagai tugas, seperti reboot komputer, reset
password dan melihat log peristiwa sistem, sehingga
mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan
untuk administrator sistem untuk membawa laptop
atau berada dalam jangkauan kantor.
Keamanan merupakan faktor penting ketika
memilih solusi dukungan jarak jauh untuk kegiatan
apapun. Dewasa ini, keamanan adalah hanya masalah
tingkat tertinggi enkripsi. Saat ini, solusi dukungan
jarak jauh yang benar-benar aman akan
memungkinkan organisasi untuk mengontrol siapa
yang dapat melakukan apa dan di mana setiap sesi
remote telah selesai harus dapat mengetahui apa yang
sebenarnya terjadi.
Untuk sistem di lingkungan yang perlu untuk
memenuhi persyaratan dan memelihara software
administrasi remote harus memiliki kontrol
keamanan yang ketat. Software tersebut Harus
mampu melebihi standar keamanan Cyber. Hal ini
diperlukan untuk memeriksa perangkat lunak fungsi
remote control yang terbaik melayani organisasi yang
membutuhkan alat yang sangat aman yang melintasi
semua platform dan perangkat dan benar-benar
scalable dalam lingkungan apapun. Ini akan
membantu profesional IT memilih solusi remote
control yang meningkatkan produktivitas dan
kepuasan pelanggan, serta meningkatkan fleksibilitas
dari organisasi IT. Berikut ini adalah beberapa
aktifitas yang dapat dilakukan administrasi remote:
1. Mematikan atau me-reboot komputer lain
melalui jaringan.
2. Mengakses Peripherals.
3. Menggunakan perangkat jaringan, seperti
printer.
4. Mengambil data streaming, seperti sistem
CCTV.
5. Memodifikasi.
6. Mengedit pengaturan registri komputer lain.
7. Memodifikasi layanan sistem.
8. Menginstal perangkat lunak pada komputer
lain.
9. Secara Remotely membantu orang lain.
10. Mengawasi penggunaan komputer atau
internet.
11. Akses ke Computer Management
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3.

ANALISA
SISTEM

DAN

PERANCANGAN

3.1 Deskripsi Sistem
Sistem yang berjalan haruslah memenuhi
kriteria remoting service dan monitoring service
sebuah server dari mobile android. Masalah yang
akan terjadi adalah ketika jaringan yang menjadi
koneksi antara mobile android dan node yang di
remote (Windows 2003 Server) mengalami kendala
dan juga kompatibelitas terhadap software yang
diterapkan pada aplikasi mobile android dan server
yang di remote.
Aplikasi ini harus dapat melakukan kegiatan
remoting dan monitoring yang mengkontrol inti dari
server yang berupa “service – service”, dimana user
dapat mengaktifkan dan menon-aktifkan service yang
ada di server. Lalu fungsi lainnya adalah
menggunakan beberapa fungsi dari server yang dapat
dilakukan oleh mobile Android.
Aplikasi ini dijalankan melalui koneksi
jaringan antara mobile android dan server yang
masih dalam lingkup Local Area Network atau LAN.
Dengan memanfaatkan aplikasi web database untuk
me-record fungsi dan status dari service yang
dikontrol dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan
remoting serta monitoring, diharapkan aplikasi ini
dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.
Dengan kondisi seperti diatas, dapat
diasumsikan bahwa aplikasi yang dibangun adalah
suatu aplikasi yang berjalan pada handset android
yang terhubung melalui jaringan LAN ke suatu node
yang akan di remote dan fungsi utamanya adalah
melakukan kegiatan administrasi sederhana. Aplikasi
ini akan diletakkan pada handset yang berbasis
android dan juga diletakan pada node target yang
akan di remote. Hasil akhir yang diinginkan adalah
terhubungnya handset mobile android dengan node
target dan admin atau actor dapat melakukan aktifitas
kontrol service dan meretrieve beberapa fungsi dari
server yang dapat dilakukan oleh mobile Android.
Berdasarkan deskripsi sistem diatas, berikut adalah
diagram konseptual dari aplikasi remote admin
menggunakan teknologi mobile android:
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Diagram konseptual di atas menjelaskan
bahwa aplikasi remote admin berjalan pada ruang
lingkup LAN dan terkoneksi dengan Windows Server
2003. Aplikasi remote admin yang terdapat pada
mobile android melakukan proses remote &
monitoring service yang dimiliki oleh Windows
server 2003. Service yang dikontrol dalam aplikasi
ini berjalan pada protokol TCP.
3.2 Rekayasa Proses
Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan,
maka perlu dilakukan proses sebagai berikut:
a. Proses verifikasi user
Proses verifikasi user dilakukan sewaktu
user ingin mengakses aplikasi remote admin yang
terdapat pada handset android. Proses verifikasi ini
sangat diperlukan, mengingat akan keamanan yang
akan mengancam server yang akan di remote apabila
sembarang user dapat mengakses aplikasi tersebut.
b. Proses Remote & Monitoring
Proses remoting dikatakan telah berhasil
apabila handset android telah terkoneksi dengan node
yang ingin di remote. Lalu, setelah itu user dapat
melakukan aktivitas administrasi sederhana seperti:
Shutdown, Restart, mengetahui kondisi harrdisk,
mengetahui user yang sedang login, melakukan
aktifitas disk defragment pada harddisk server yang
di kendalikan dan mengaktifkan atau menon-aktifkan
service – service pada server.
c. Proses Pengiriman Notifikasi
Setelah user berhasil melakukan aktivitas
administrasi
sederhana
seperti
yang
telah
dikemukakan diatas, maka user akan menerima
notifikasi automatis yang mengindikasikan bahwa
user telah berhasil ataupun gagal dalam melakukan
aktivitas remote admin.
d. Proses transfer data.
Proses file transfer menjadi proses yang
sangat krusial, mengingat apabila tidak terjadi proses
transfer data maka tidak akan ada konektivitas antara
mobile android dengan node yang di remote. Prosesproses yang direncanakan tersebut dapat disajikan
dalam flowchart sistem sebagai berikut :

Gambar 3.1 Diagram Konseptual
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2. Form Login
Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari
form login. Form ini akan tampil setelah loading
pada halaman awal selesai. Pada form ini terdapat
field username dan password yang harus diisi terlebih
dahulu, lalu dilanjutkan dengan menekan tombol
“Login”.

Gambar 3.2 Flowchart Sistem
Flowchart sistem diatas menunjukkan bahwa
aplikasi remote admin berbasis mobile android ini
memiliki fungsi awal untuk mengamankan aplikasi
pada android yaiut fungsi secure login. Kemudian
memiliki 3 buah fitur utama yaitu fitur konfigurasi
hardware, monitoring service dan remote service.
Sebelum masuk ke menu utama, aplikasi di android
melakukan cek koneksi terlebih dahulu ke server
yang di remote. Apabila belum terkoneksi secara
baik, maka aplikasi tersebut belum bisa digunakan.
4. I MPLEMENTASI ANTAR MUKA
4.1 Implementasi Antarmuka
Dibawah ini akan dijelaskan mengenai
implementasi antarmuka yang ada dalam aplikasi
Remote Admin Berbasis Mobile Android ini.

Gambar 4.2 Halaman Form Login
3. Halaman Menu Utama
Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari
halaman menu utama. Halaman ini akan tampil
setelah user berhasil login sesuai autentikasi yang
terdapat dalam database user & password. Di
halaman ini terdapat 3 sub menu yang bisa dipilih,
yaitu; Hardware Management, Monitoring Service
dan Remote Service.

1. Halaman Awal
Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari
halaman utama awal.

Gambar 4.3 Halaman Menu Utama

Gambar 4.1 Halaman Awal
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4. Halaman Hardware Management
Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari
halaman Hardware Management. Halaman ini
menampilkan 5 sub menu yang dapat dipilih, yaitu;
Check HDD, Check Login, Defrag HDD, Shutdown
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dan Restart. Masing – masing sub menu ini memiliki
fungsi yang sesuai dengan judulnya. Check HDD dan
Check Login bertugas untuk mengecek status dan
kapasitas dari masing – masing hardware. Sementara
fungsi Shutdown, Defrag HDD dan Restart berfungsi
untuk melakukan tugasnya masing - masing.
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Telnet, NNTP, FTP, HTTP, POP3, Line Printer
Daemon dan SMTP. Masing – masing sub menu ini
memiliki fungsi yang sesuai dengan judulnya.

Gambar 4.6 Halaman Monitoring Service

Gambar 4.4 Halaman Menu Hardware
Management
5. Halaman Detail Remoting Hardware
Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari
halaman Detail Remoting Hardware. Halaman ini
menampilkan status dan dapat melakukan eksekusi
sesuai dengan service yang di request. Dari 5 sub
menu utama sebelumnya (pada Halaman Menu
Hardware Management) akan terarah menuju
halaman ini. User dapat mengeksekusi perintah yang
diinginkannya dengan menekan tombol “Proses” dan
request akan dikirimkan.

7. Halaman Remoting Service
Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari
halaman
Remoting
Service.
Halaman
ini
menampilkan 8 sub menu utama yang dapat dipilih
sesuai dengan service pada server yang ingin di
kontrol, yaitu dapat mengkontrol service seperti;
DNS, Telnet, NNTP, FTP, HTTP, POP3, Line
Printer Daemon dan SMTP. Masing – masing sub
menu ini memiliki fungsi yang sesuai dengan
judulnya.

Gambar 4.7 Halaman Remoting Service

Gambar 4.5 Halaman Detail Remoting Hardware
6. Halaman Monitoring Service
Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari
halaman Monitoring Service. Halaman ini
menampilkan 8 sub menu utama yang dapat dipilih
sesuai dengan service pada server yang ingin di
pantau, yaitu dapat memantau service seperti; DNS,
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8. Halaman Detail Monitoring Service
Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari
halaman Detail Remoting Service. Halaman ini
menampilkan status dari sub menu service yang
dipilih dari menu Remoting Service sebelumnya. Di
halaman ini terdapat field “Port active” yang dapat
berfungsi untuk mengganti port service yang di
remote. Dan terdapat radio button “ON” dan “OFF”
untuk menyalakan dan mematikan service pada
server.
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5. KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian dan penulisan
pada tugas akhir ini, maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Aplikasi remote admin berbasis simulator
mobile android dapat mengkontrol dan juga
memantau 8 service dari Windows Server 2003
Standard Edition yang terdiri dari service DNS,
Telnet, FTP, HTTP, POP3, SMTP, Line Printer
Daemon, NNTP yang berjalan menggunakan
protokol TCP. Selain itu, aplikasi ini juga dapat
melakukan aktifitas konfigurasi hardware sederhana
seperti melakukan defragment pada harddisk drive
Windows Server 2003, serta juga dapat mematikan
dan melakukan restart secara remote.
b. Kemampuan aplikasi remote admin yang
ditanamkan pada server yang berjalan pada
framework Java merupakan tulang punggung aktifitas
remote admin yang tertanam pada Windows Server
2003, terutama dalam hal me-record data status dari
service yang di remote serta menjadi trigger dalam
mengkontrol service yang ingin di konfigurasi.
6. SARAN
Terdapat beberapa saran dari hasil
penelitian, yang diharapkan bisa dikembangkan hal
serupa teori-teori yang ada maupun yang belum ada,
yaitu:
a. Untuk kebutuhan remoting yang lebih
universal, sistem remote admin masih perlu
dikembangkan sehingga dapat mengendalikan service
lain yang berjalan pada protokol lain selain protokol
TCP yang saat ini digunakan.
b. Dalam melakukan aktifitas remoting,
terdapat keterbatasan bahwa aplikasi ini kompatibel
dengan Windows Server 2003, sehingga disarankan
pengembangan ke depannya agar sistem ini dapat
kompatibel dengan operating system lainnya yang
juga memiliki kapasitas yang setara.
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