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ABSTRACT 
Autonomic computing is on  exciting paradigm in the area of software development. The goal of the autonomic 
computing is the production of software that is self-organised without much external intervention. In this case, users only 
need to provide high level commands. Autonomic computing is a collection of autonomic elements which are interacted 
with one another and are the intelligent part of the system. Autonomic computing system performs modifications or 
adaptations in regards to its environment in the element or system level. The research currently conducted includes the 
development of autonomic computing programming systems. The system is a model and framework for the development 
and execution of autonomic computing. The research will involve the development of conceptual model and framework 
and the application of the developed model and framework. The developed programming system is based on some other 
methods such as SoC (Separation of Concerns), IoC (Inversion of Control) and rule base methods which are used as 
bases for the development of high level command. The system is base on aspect and rule base oriented programming. 
This research also involves the application of control system theory into  autonomic computing. This paper specifically 
discusses  autonomic computing using the control system theory. The paper also discusses the implementation of the 
approach to the problem of petty cash management. The problem of petty cash management is the smallest unit of 
autonomic computing based budgeting advisory system. The system developed in this research is used as a poof  for the 
system planned. Toward the end, some other related works and conclusion are provided. 
Keywords: Autonomic Computing, Separation of Concerns, Aspect Oriented Programming, Petty Cash Management. 
 
1.  Pendahuluan 
Swakelola (self-management) adalah proses dimana sistem (komputer) dapat mengelola sendiri tanpa intervensi pihak 
eksternal (manusia). Tahun 2001, IBM mengemas sistem dalam bentuk autonomic computing. Autonomic computing 
adalah sistem swakelola yang hanya memerlukan tuntunan level tinggi. Kephart (Kephart and Chess, 2003) menyatakan 
[Autonomic computing systems] adalah sistem komputasi yang dapat mengelola sendiri berdasarkan sasaran level tinggi. 
Tujuan autonomic computing system adalah menetapkan, memverifikasi, dan mengelola properti autonomic di 
lingkungan dinamis dengan intervensi eksternal yang minimal. Properti utama autonomic computing adalah self-
configuring, self-optimising, self-healing, dan self-protecting (Ganek dan Corbi, 2003; Kephart dan Chess, 2003). 
Autonomic computing system berupa sistem (tersebar) yang disusun elemen-elemen otonomik yang saling berinteraksi 
(Kephart dan Chess, 2003; Ganek and Corbi, 2003). Elemen otonomik didefinisikan sebagai entitas yang mengelola 
perilaku internal dan hubungan dengan elemen-elemen otonomik lain untuk memenuhi kebijakan manusia atau elemen 
lain. 
 
Gagasan swakelola banyak diinspirasi sistem tubuh terutama sistem syaraf otonomik (autonomous nervous system). 
Sistem syaraf otonomik mengendali fungsi tubuh yang penting (seperti pernafasan, detak jantung, dan tekanan darah) 
tanpa intervensi kesadaran. Autonomic computing menjanjikan self-managed and long-running systems dengan tuntunan 
terbatas oleh manusia. Kemampuan ini terutama penting untuk sistem yang harus berlanjut beroperasi secara 
berkelanjutan selama masa perkecualian (exceptional situations). Karakteristik utama autonomic computing adalah (1) 
self-awareness, (2) self-configuring, (3) self-healing, (4) self-optimising, (5) self-protecting, (6) context-aware, (7) open, 
(8) anticipatory. Kebutuhan dan perilaku saat sistem berjalan bergantung pada state dan konteks eksekusi yang umumnya 
tidak diketahui sebelumnya. 
 
Paradigma autonomic computing memadukan banyak hasil-hasil perkembangan teknologi seperti intelejensia buatan, 
teknologi kendali, sistem tersebar, teknologi komponen, teknologi adaptasi perangkat lunak, arsitektur perangkat lunak 
dinamis, teknologi framework, sistem agen, dan teknologi middleware. 
 
2.  Sistem Otonomik sebagai Sistem Kendali 
Perangkat lunak otonomik yang merupakan sistem dinamis kompleks menerapkan teknik kendali umpan balik. 
Pendekatan umum yang diterapkan pada teknik kendali umpan balik ini mengabstraksikan perangkat lunak sebagai 
physical plant dengan sekumpulan antarmuka sensor dan efektor/aktuator, logika adaptasi sebagai pengendali, serta 
membuat loop penginderaan, kendali, dan aktuasi. Teori kendali bertumpu pada kendali umpan balik saat proses berjalan 
yang tujuannya adalah untuk memonitor dan mempengaruhi perilaku sistem dinamis. Sistem dinamis mengubah state-
state yang menanggapi beragam kondisi lingkungan eksternal atau perubahan konfigurasi sepanjang waktu. Premis dasar 
teori kendali adalah kendali umpan balik saat melakukan proses running, walaupun model akurat dari sistem yang 
dikendalikan tidak tersedia. Banyak aplikasi telah dibuat menggunakan teori kendali untuk dapat meningkatkan kinerja.  
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Model teori kendali dapat digambarkan berikut: 

 
Gambar 1. Model Sistem Kendali 

 
Dalam kasus manajemen sistem, dimensi persoalan menjadi besar dan model eksplisit sulit untuk diciptakan dan 
dimengerti. Sistem dapat mempunyai relasi-relasi sebab dan dampak yang rumit dan tidak jelas. Karena itu, model 
persoalan kendali perlu untuk diubah. Pengendali hendaknya melakukan optimasi operasi sistem bukan hanya 
sekumpulan dari beberapa kinerja tertentu. Kesalahan kendali digantikan dengan model sistem (system model). Sasaran 
meminimumkan kesalahan digantikan dengan sasaran yang memaksimumkan kualitas sistem. Dengan memberi sasaran 
sistem kendali memaksimumkan kualitas sistem maka sasaran ini menjadi sama dengan perangkat lunak pada umumnya. 
Perangkat lunak yang mampu mengelola dirinya sendiri tidak ubahnya sebagai sistem kendali. 

 
Gambar 2 Sistem Perangkat Lunak Sebagai Sistem Kendali 

 
Dengan mekanisme umpan balik, pengendali (controller) memiliki gambaran sistem (system abstraction). Pengendali 
membuat keputusan kendali dan mengeksekusi keputusan berupa aksi-aksi (control output) untuk mempengaruhi sistem 
dalam mengkompensasi gangguan (disturbance), sehingga sistem dapat berperilaku sesuai tujuan (goal). Pengetahuan 
sistem dicirikan umpan balik dan berbentuk pemetaan state keadaan sistem (system abstraction) yang menuju ke 
keluaran kendali (control output). Pengetahuan sistem direpresentasikan sebagai suatu fungsi dari state sistem (system 
abstraction) menuju ke aksi adaptasi. 
 
3.  SoC, AOP, Basis Aturan, dan IoC 
Dijkstra mengusulkan prinsip ”separation of concerns (SoC)”, dalam menyelesaikan persoalan yang kompleks. Persoalan 
kompleks seharusnya dipelajari sesuai dengan kepentingan-kepentingan (concern-concern) secara terisolasi dengan 
konsistensinya sendiri. Penemuan teknik-teknik pemisahan concern-concern menjadi sangat penting saat kompleksitas 
sistem bertambah. Pemisahan kepentingan-kepentingan ini berlaku umum saat analisis dan perancangan. Tetapi hal ini 
tidak berlaku saat melakukan pemrograman. Pemrograman tidak mengakomodasi SoC dengan baik. Keadaan seperti 
banyak concern diimplementasi di satu modul, atau satu concern tersebar di banyak modul sering terjadi. Concern yang 
berperilaku demikian disebut crosscutting concern. Kesulitan menyatukan satu concern di satu modul dipengaruhi oleh 
adanya tirani dekomposisi dominan (tyrany of dominant decomposition). OOP dominan menerapkan dekomposisi 
orientasi objek. Pada OOP, crosscuting concern tidak dapat tersaji di satu modul. Aspect oriented programming (AOP) 
menyelesaikan masalah crosscuting concerns ini secara lebih baik. AOP join point model (JPM) sekaligus yang 
memodelkan titik-titik adaptasi yang merupakan teknik adaptasi perangkat lunak yang komprehensif dan ekspresif. 
 
AOP telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan modularisasi dengan lebih efektif untuk memecahkan masalah 
crosscutting concerns. AOP mengusulkan teknik derajat SoC lebih tinggi. Sistem orientasi aspek adalah sistem dimana 
masing-masing kepentingan yang relevan dipisah secara memadai agar dapat dikelola secara terisolasi. Penelitian ini 
membuat hipotesis bahwa gagasan AOP sangat bagus diterapkan pada sistem pemrograman autonomic computing. 
Orientasi aspek tetap tidak mampu mengakomodasi concern. Pemakai hanya memberi tuntunan level tinggi yang 
dikehendaki autonomic computing. Tuntunan level tinggi bersifat deklaratif seperti tuntunan berbasis aturan atau ECA 
(event-condition-action). Pada penelitian ini, AOP digunakan untuk meningkatkan fleksilibilitas infrastruktur, dan 
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mengembangkan elemen otonomik. Sedangkan concern tuntunan level tinggi dipilih tuntunan berbasis aturan. Dengan 
demikian, autonomic computing yang dikembangkan di sini merupakan expert system pengendalian perangkat lunak. 
Expert system telah banyak berhasil digunakan untuk mengendalikan sistem (perangkat keras).  
 
Prinsip lain yang juga diterapkan adalah IoC (inversion of control), yang telah diubah mengistilahannya menjadi DI 
(dependency injection) oleh Martin Fowler. IoC menyarankan agar pengembang tidak mempedulikan adanya hal-hal 
yang tidak terkait dengan elemen-elemen sistem pemrograman saat pengembangan elemen-elemen itu. Pemrogram 
memberikan tuntunan secara deklaratif agar framework melakukan injeksi ke elemen-elemen saat kompilasi atau 
inisialisasi atau saat proses berjalan. Dengan melakukan hal itu, concern-concern juga dapat dipisahkan dengan baik serta 
pemrogram tidak dibebani banyak kerumitan sekaligus pada satu saat. Disamping itu, program yang dihasilkan akan 
menjadi bersih, jelas, fleksibel, dan mudah diuji. 
 
Perancangan sistem pemrograman ini menggunakan hasil-hasil perkembangan teknologi informasi yang unggul dan telah 
teruji secara menyeluruh, dan menghindari teknik yang bersifat ad-hoc. 
 
4.  Analisis 
Suatu contoh sistem pemrograman autonomic computing berbasis aspek dengan tuntunan level tinggi berbasis aturan 
adalah sistem penasihat pengangggaran otonomik (Ac

bbaS - autonomic computing based budgeting advisory system). 
Persoalan yang ingin dipecahkan dalam penganggaran adalah bagaimana suatu “organisasi” meraih laba secara 
menyeluruh. Persoalan jelas namun solusinya tidak terdefinisi bagus. Persoalan yang mempunyai ciri demikian cocok 
untuk menjadi objek penerapan autonomic computing. Pada bagian ini akan ditunjukkan langkah-langkah analisis dalam 
mengubah persoalan menjadi bentuk yang cocok untuk model pemrograman. Secara khusus dalam tulisan ini, persoalan 
yang diambil adalah pengelolaan kas kecil. Pengelolaan kas kecil merupakan suatu bagian dari sistem penganggaran. 
Pengelolaan kas kecil yang dilaporkan di sini merupakan penerapan trivial model pemrograman autonomic computing. 
 
4.1 Diagram State 
Persoalan pengelolaan kas kecil (petty cash) dapat diringkas sebagai berikut:  
 

Aturan-aturan kas Kecil (Petty cash) 
Metode : Imprest fund system yaitu sistem dengan saldo dana yang tetap. 
Aturan-aturan manajemen kas kecil  
(Disarikan dari buku: Controllership: Tugas Akutansi Manajemen, hal 410) 

1. Pada setiap waktu saldo kas kecil yang ada, ditambah semua voucher yang belum diganti, harus 
sama dengan jumlah dana. 

2. Limit atas pengeluaran  
3. Persetujuan yang wajar 
4. Orang yang menangani penerimaan kas tidak boleh menangani kas kecil. 
5. Orang yang menangani pengeluaran kas tidak boleh menangani kas kecil. 
6. Opname kas kecil secara mendadak. 
7. Penandaan segera voucher kas kecil dibayar sebagai tidak berlaku. 
8. Pemeriksaan secara teliti terhadap pengisian kembali kas kecil. 

 
Pandangan episodik menyatakan bahwa setiap pengisian kas kecil ke posisi semula maka kas kecil dianggap memasuki 
episode/periode baru.  Counter periode-periode kas kecil dapat digambarkan dengan diagram state sebagai berikut: 
 

Gambar 4 Diagram State Counter Periode Kas Kecil 
 
Pembayaran kas kecil dilakukan menggunakan metode voucher. Dalam hal ini, voucher dibuat oleh pegawai berwenang 
dan dibayarkan oleh pengelola kas kecil. Setelah dibayar maka voucher menjadi tidak berlaku. Hal ini dapat digambarkan 
dengan diagram state berikut: 
 
 
 

Periode N 

Periode N+1 

Pengisian dana kas kecil 
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Gambar 5 Diagram State Keberlakuan Voucher Kas Kecil 
 
4.2  Kendali Operasi Wajar  
Kendali terhadap aturan-aturan operasi kas kecil yang tersebut di atas dapat lebih diformalkan sebagai berikut: 
 

Rule 1 : 
Deskripsi : invarian 
IF  (dana kas kecil ≠ (∑voucher belum diganti + saldo kas kecil yang ada)) 
THEN lakukan kirim peringatan pelanggaran 1 (–  invarian sistem dilanggar –) 
 

Rule 2 : 
Deskripsi : batas pengeluaran kas kecil 
IF  (nilai voucher kas kecil > limit pengeluaran kas kecil) 
THEN lakukan kirim peringatan pelanggaran 2 (– pengeluaran kas kecil melebihi batas –) 
 

Rule 3 : 
Deskripsi : persetujuan pengeluaran kas kecil 
IF  (pemberi persetujuan bukan orang yang berwewenang menyetujui) 
THEN lakukan kirim peringatan pelanggaran 3 (– pemberi persetujuan tidak berwenang –) 
 

Rule 4 :  
Deskripsi : pengelola kas kecil seharusnya bukan pengelola penerimaan kas 
IF  (pengelola kas kecil = pengelola penerimaan kas) 
THEN lakukan kirim peringatan pelanggaran 4 (– pengelola kas kecil tidak seharusnya pengelola penerimaan kas–) 
 

Rule 5 :  
Deskripsi : pengelola kas kecil seharusnya bukan pengelola pengeluaran kas 
IF  (pengelola kas kecil = pengelola pengeluaran kas) 
THEN lakukan kirim peringatan pelanggaran 5 (– pengelola kas kecil tidak seharusnya pengelola pengeluaran kas–) 
 

Rule 6 :  
Deskripsi : - sama dengan rule 1 -  
Keterangan: Opname secara fisik untuk memeriksa terjadi pelanggaran invarian. 
 
Rule 7: Rule ini dapat diterjemahkan menjadi dua rule, yaitu: 

Rule 7-1 :  
Deskripsi : pembayaran voucher 
IF  (voucher kas kecil berstatus masih berlaku) AND (voucher kas kecil akan dibayar) 
THEN lakukan pengubahan status keberlakuan voucher kas kecil sebagai tidak berlaku 

 lakukan penyempelan voucher kas kecil dengan periode pembayaran kas kecil ke-N 
 

Rule 7-2 :  
Deskripsi : pelanggaran pembayaran voucher 
IF  (status keberlakuan voucher kas kecil adalah tidak berlaku) AND (voucher kas kecil akan dibayar) 
THEN lakukan kirim peringatan pelanggaran 5 (– voucher yang tidak berlaku seharusnya tidak dibayar-) 
 

Rule 8-1 :  
Deskripsi : - sama dengan rule 1 -  
IF  (dana yang diisikan + saldo kas kecil akhir) ≠ dana kas kecil  
THEN lakukan kirim peringatan pelanggaran 6 (– pengisian kembali dilakukan secara tidak benar -) 

Berlaku 

Tidak berlaku 

Pembayaran voucher kas kecil 
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Rule 8-2 :  
Deskripsi : - sama dengan rule 1 -  
IF  terjadi pengisian dana pada kas kecil  
THEN lakukan pengubahan periode kas kecil menjadi periode N+1 
 

Rule 9 :  
Deskripsi : batas 
IF  ∑voucher kas yang dibayar bulan tertentu > batas pengeluaran kas kecil bulanan 
THEN lakukan kirim peringatan pelanggaran 6 (– pengeluaran kas kecil selama 1 bulan melanggar batas -) 
 

Rule 10 :  
Deskripsi : batas 
IF  waktu telah mencapai batas akhir periode 
THEN lakukan pembuatan laporan petty cash 
 
4.3  Dipandang Sebagai Sensor dan Aktuator 
Karena model autonomic computing memandang sistem perangkat lunak sebagai sistem kendali maka bagian IF 
berfungsi sebagai pengindera yang dilengkapi sensor untuk memperoleh gambaran sistem (system abstraction), 
sementara bagian THEN berfungsi melakukan aksi dengan aktuator/effektor untuk mempengaruhi sistem untuk 
menyesuaikan terhadap lingkungan dihadapinya. 
 
Contoh pembahasan adalah sebagai berikut: 

Rule 1 : imprest fund system invariant 
Deskripsi : invarian 
IF  (dana kas kecil ≠ (∑voucher tidak berlaku + saldo kas kecil yang ada)) 
THEN lakukan kirim peringatan pelanggaran 1 (–  invarian sistem dilanggar –) 
Keterangan: Voucher tidak berlaku adalah voucher yang telah dibayar,  

Tidak berlaku untuk dibayar oleh pengelola kas kecil. 
 
Sensor 

Memperoleh Informasi Nama Sensor 
dana kas kecil getPettyCash() 
∑voucher belum diganti getAllPaidVouchersAmount() 
saldo kas kecil yang ada getBalance() 
 
Aktuator 

Informasi Nama Aktuator 
kirim peringatan pelanggaran 1 doSendWarming(1) 
 
Rule 1 menjadi demikian: 

Rule 1:  
Deskripsi : invarian 
IF  (getPettyCash() ≠ (getAllPaidVouchersAmmount() + getBalance())) 
THEN doSendWarming(1) 
 
Demikian seterusnya seluruh aturan diganti dengan pernyataan yang melibatkan sensor-sensor dan aktuator-aktuator. 
Dengan eksekusi aturan-aturan oleh rule engine maka beroperasilah sistem autonomic computing. Dengan tersedianya 
koleksi sensor-sensor dan aktuator-aktuator, maka layanan-layanan yang disediakan elemen-elemen autonomic 
computing adalah penyediaan sensor-sensor dan aktuator-aktuator itu. Elemen-elemen kendali menyediakan fungsi-
fungsi yang melandasi sensor-sensor dan aktuator-aktuator itu. 
 
Sistem pengelolaan kas kecil merupakan contoh trivial autonomic computing dimana sistem terdiri dua elemen 
otonomik PettyCash untuk mengendali operasi kas kecil dan Reporting membangkitkan laporan kas kecil. 
 
5.  Karya-karya Terkait 
Penelitian autonomic computing mulai banyak dilakukan mulai dari level bawah mengenai teknik adaptasi perangkat 
lunak, model konseptual, infrastruktur, dan aplikasi. Penelitian yang menarik adalah penelitian mengenai Accord dan K-
component. Pendekatan Accord telah diterapkan pada prototipe orientasi objek tersebar, berbasis komponen Corba dan 
berbasis layanan dengan tuntunan level tinggi berbasis aturan. Basis aturan pada Accord adalah ad hoc. Penelitian penulis 
menggunakan model aturan CLIPS-like (seperti Jess atau Drools) yang lebih mapan serta orientasi aspek sebagai teknik 
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adaptasi. K-component adalah pendekatan desentralised untuk memperoleh manfaat sistem tersebar setinggi-tingginya 
yaitu tidak ada satu simpul lemah. K-component memisah logika adaptasi seperti aturan berbasis frame. Model 
koordinasi K-component adalah collaborative reinforcement learning. K-component sangat menjanjikan, namun teknik 
ad hoc yang diajukan perlu divalidasi, dan apakah apakah benar pure decentralised distributed system diperlukan, masih 
belum jelas. Terdapat juga pendekatan arsitektur perangkat lunak seperti Rainbow. 
 
6.  Pengembangan Berikutnya  
Karya-karya terkait tidak menerapkan pendekatan aspek. Penulis mempunyai kriteria menggunakan hasil-hasil 
pengembangan TI mutakhir yang mapan bukan ad hoc, bersifat open source dan free sehingga cocok dikembangkan di 
Indonesia. Prototipe pertama menggunakan teknologi JavaBeans sebagai lingkungan pemrograman, AspectJ 5, 
AspectWerkz yang mengimplementasikan JPM AspectJ 5 sebagai infrastruktur aspek, dan Drools atau Jess engine 
sebagai rule engine. Prototipe memperlihatkan harapan keberhasilan penerapan autonomic computing serta persoalan-
persoalan rinci yang perlu diselesaikan untuk membangun model konseptual. 
 
Pengembangan selanjutnya adalah pengembangan prototipe berbasis lightweigth component container Spring 
framework. Spring framework yang bertumpu pada prinsip SoC dan IoC sangat cocok untuk ditambahi kemampuan 
autonomic computing untuk melengkapi keampuhannya. Prototipe mengkaji penerapan autonomic computing sistem 
tersebar pada lightweigth component container. Sistem pemrograman pada Spring framework yang mapan dan unggul 
diharapkan dapat meningkatkan kebergunaan sistem pemrograman yang dikembangkan.  
 
Prototipe terus diperbaiki untuk mematangkan sistem pemrograman. Model pemrograman yang teruji kemudian menjadi 
inspirasi pembuatan sistem pemrograman pada lingkungan lain seperti Corba, EJB, dan web service. 
 
7.  Kesimpulan 
Analisis pengelolaan kas kecil memperlihatkan persoalan dapat dipisah secara jelas antara concern pengendalian (dalam 
model pemrograman berupa koleksi aturan) dengan concern fungsional dimiliki elemen-elemen (komponen-komponen 
komputasi). Persoalan kemudian dapat diabstraksi sebagai sensor-sensor dan aktuator-aktuator untuk antarmuka 
penyediaan layanan-layanan ke elemen-elemen lain. 
 
Autonomic computing dipandang sebagai penerapan teknologi kendali pada perangkat lunak. Autonomic computing 
merupakan penerapan separation of concerns tingkat tinggi dimana pengendalian perangkat lunak dimodulkan dalam 
satu unit sebagai tuntunan level tinggi terhadap perangkat lunak. Concern-concern pada penerapan elemen otonomik 
berbasis aspek yang mengedepankan separation of concerns akan meningkatkan modularisasi.  
 
Autonomic computing merupakan pemaduan capaian-capaian teknologi informasi mutakhir. Berpijak dari itu, penelitian 
bermaksud mengembangkan sistem pemrograman autonomic computing bertumpu pada prinsip-prinsip (SoC dan IoC), 
paradigma-paradigma (komponen, yaitu lightweight component ala Spring framework, deklaratif, Aspect-oriented, 
Deklaratif), teknik-teknik (COP, AOP, berbasis aturan), teknologi-teknologi implementasi (Spring framework, AspectJ, 
AspectWerkz, Jess, Drools) yang unggul, mapan dan matang. Telah dan evaluasi awal terhadap AspectJ 5, AspectWerkz, 
Drools, Jess, dan Spring framework memberi harapan keberhasilan sistem pemrograman berbasis aspek dengan tuntunan 
level tinggi berbasis aturan. 
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