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ABSTRACT 

Universitas Surabaya is a private university located in Surabaya, East Java, Indonesia. The university has a great 
concern regarding the Information and Communication Technologies facillities provided to support the administration, 
teaching and learning, as well as research processes. In order to assist it’s students, lecturers, or any other employees in 
the university in solving any of their ICT device problems, the university provides a unit called ICT Helpdesk. The unit’s 
staffs will try to help them to setup Ubaya Wifi Zone connections, virus scanning and cleaning, as well as installing 
free/open source programs. This paper will discuss about the development of an administration software to allow the 
unit’s manager to get a report of how many users serviced, what type of service frequently requested, average service 
time, and others. The web based application was developed using server-side scripting technologies combined with 
AJAX.  
Keywords: Universitas Surabaya, ICT Helpdesk, Web-based Application, Server-Side Technologies, AJAX. 
 
1. Pendahuluan 
Universitas Surabaya (Ubaya), salah satu universitas swasta di Surabaya-Indonesia, terus berupaya untuk memanfaatkan 
perkembangan Information and Communication Technologies (ICT) dalam menunjang dan meningkatkan kualitas proses 
belajar, administrasi, dan berbagai aktivitas penunjang lainnya. Pembenahan infrastruktur, pengembangan aplikasi untuk 
mendukung proses belajar mengajar maupun untuk administrasi, serta pengembangan local content, dilakukan secara 
terus-menerus. Pemanfaatan, perawatan, dan pengembangan berbagai fasilitas ICT mulai dari perangkat keras dan lunak 
komputer, serta perangkat telekomunikasi, dikelola oleh sebuah unit yang disebut unit Sistem Informasi Manajemen 
(SIM).  
 
Untuk membantu para mahasiswa, dosen, maupun karyawan yang mengalami kesulitan memanfaatkan fasilitas yang ada, 
unit SIM Ubaya menyediakan layanan “ICT Helpdesk”. Layanan ini ditujukan sebagai salah satu one-stop-solution untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan ICT, antara lain untuk mengoptimalkan kinerja perangkat komputer, pemeriksaan 
virus, spyware, dan sebagainya. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan layanan install open/free softwares, seperti 
instalasi Buaya (Distro Linux Buatan Ubaya), Ubuntu, maupun berbagai aplikasinya. Setup laptop agar dapat mengakses 
fasilitas Wifi Zone Ubaya juga dilayani di sini. Selain itu layanan juga bertujuan sebagai jembatan antara unit dengan 
teknisi yang berada di bawah koordinasi unit SIM. 
 
ICT Helpdesk yang berlokasi di Gedung Perpustakaan Universitas Surabaya lantai 1 ini, dalam melakukan berbagai 
aktivitas layanannya, didukung oleh staf tetap maupun beberapa tenaga part-time yang merupakan mahasiswa aktif di 
Universitas Surabaya. Perekrutan tenaga part-time dari mahasiswa aktif ini selain untuk mengurangi kebutuhan untuk 
banyaknya staf tetap, juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang kebanyakan berasal dari Jurusan Teknik 
Informatika maupun Teknik Elektro ini agar dapat mengetahui berbagai masalah yang terjadi di lapangan, mengasah 
keahlian mereka dalam menyelesaikannya, sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah 
uang sakunya.    
 
Demi meningkatkan kualitas layanan yang ada, dibutuhkan berbagai informasi yang dapat dimanfaatkan oleh 
Koordinator Unit beserta Manager Hardware dan Infrastruktur yang menangani langsung unit ICT Helpdesk ini, maupun 
Direktur SIM. Berbagai kebutuhan informasi yang dirasa perlu antara lain adalah: rata-rata lama layanan per pengguna 
jasa, jenis layanan apa saja yang dibutuhkan, operating system yang paling banyak digunakan, banyaknya pengguna 
layanan pada periode tertentu, dan berbagai informasi lainnya. 
 
Ketersediaan berbagai jenis informasi tersebut nantinya akan dapat digunakan untuk menentukan banyaknya staf part-
time yang dibutuhkan untuk dapat memberikan layanan yang optimal. Manager juga akan dapat menentukan jenis-jenis 
pelatihan yang harus diberikan kepada staf part-time baru yang akan bertugas. Selain itu, kinerja dari unit juga akan dapat 
dinilai dengan memanfaatkan berbagai data yang tersedia.  
 
Untuk itu, dibutuhkan sebuah aplikasi administrasi yang akan mencatat berbagai jenis data dan menghasilkan laporan 
tersebut. Aplikasi yang dikembangkan harus dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh staf yang bertugas, dan dapat 
menampilkan informasi mengenai pengguna layanan maupun lamanya layanan yang saat ini diberikan sebagai feedback 
bagi para staf untuk dapat meningkatkan performa kerja mereka. 
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Pengembangan aplikasi berbasis web dianggap merupakan salah satu solusi yang paling tepat, karena memungkinkan 
penggunaannya tanpa harus melakukan proses instalasi tertentu kecuali penggunaan browser. Selain itu, aplikasi akan 
dapat diakses dari berbagai lokasi dengan mudah, khususnya oleh Manajer maupun Direktur SIM yang berkepentingan. 
Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan server-side scripting technologies dengan 
menggunakan Bahasa Pemrograman PHP ini akan dikombinasikan dengan pemanfaatan AJAX yang dapat menampilkan 
layanan yang aktif tanpa harus memperbaharui tampilan layar. 
 
2. Web Based Application 
Web based application merupakan sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui jaringan Intranet maupun Internet[1]. 
Perkembangan teknologi server-side scripting selama beberapa tahun terakhir, memungkinkan para pengembang aplikasi 
untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan dengan mudah.  
 
Penggunaan thin-client berupa web browser untuk mengakses web based application, memungkinkan penggunanya 
untuk dapat menggunakan aplikasi tanpa harus menginstal software tambahan pada perangkat ICT mereka[1]. 
Pengembang aplikasi juga dapat memperbaharui program tanpa harus menginstal ulang aplikasi pada komputer yang 
memanfaatkannya. Hal ini selaras dengan trend perkembangan ICT khususnya Internet, yang semakin lama menyediakan 
koneksi yang semakin cepat dan relatif lebih murah. Google sebagai salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia 
misalnya, mengembangkan berbagai aplikasi berbasis web seperti Google Docs yang memungkinkan penggunanya untuk 
memanfaatkan document editor tanpa harus menginstal sesuatu di komputer mereka. 
 
Teknologi utama yang memungkinkan berkembangnya berbagai aplikasi berbasis web adalah teknologi server-side 
scripting seperti: PHP, ASP, Coldfusion, dan lain-lain. Teknologi tersebut memungkinkan sebuah situs dikembangkan 
menjadi sebuah aplikasi dinamis, mengingat kemampuan teknologi tersebut untuk melakukan koneksi ke server basis 
data, mengirimkan email, membuat gambar, memanipulasi file dan folder, serta berbagai hal lainnya. 
 
Selain itu dukungan client-side scripting yang juga berkembang setelah ditemukannya teknologi AJAX (Asynchronous 
Java Script and XML). Istilah AJAX ini diperkenalkan pertama kali melalui sebuah tulisan yang berjudul “AJAX: A 
New Approach to Web Applications” oleh James Garrett pada tahun 2005[2]. Penggunaan teknologi AJAX 
memungkinkan sebuah halaman untuk memperbaharui sebagian dari tampilan saja, tanpa mengharuskan untuk memuat 
ulang seluruh halaman. Fitur ini yang memungkinkan sebuah aplikasi berbasis web dapat menghasilkan berbagai hal 
yang sebelumnya hanya bisa dilakukan pada aplikasi dekstop. 
 
Salah satu fitur AJAX diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1999 melalui sebuah ActiveX yang bernama XMLH 
ttpRequest (XHR), yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan akses request dan response secara 
asynchronous. Teknologi ini pada awalnya hanya disupport oleh Internet Explorer, namun kemudian beberapa web 
browser terkemuka lainnya seperti Safari dan Mozilla juga mengadopsi tersebut[3]. Pada perkembangan selanjutnya 
AJAX sendiri merupakan gabungan dari berbagai teknologi client side scripting JavaScript, transfer data dengan XML[4], 
XMLHttpRequest untuk pengaksesan data secara asynchronous dan teknologi lain seperti server-side scripting untuk sisi 
server, CSS dan lain-lain [5] 
 
3. Kebutuhan Sistem 
Aplikasi yang dikembangkan akan dimanfaatkan oleh petugas baik administrasi maupun teknisi yang bertugas untuk 
melayani di ICT Helpdesk. Selain itu, aplikasi ini juga dibutuhkan oleh Manajer maupun Koordinator di unit SIM untuk 
dapat memantau proses layanan yang disediakan. 
 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan yang nantinya akan menentukan kriteria 
aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses administrasi pada ICT Helpdesk, yaitu: 
• Staf dapat login ke dalam sistem melalui sistem Single Sign On dengan menggunakan authentikasi LDAP yang telah 

digunakan di tingkat Universitas. 
• Aplikasi dapat menyimpan daftar nama pengguna layanan yang memanfaatkan jasa ICT Helpdesk.  
• Layanan yang disediakan adalah untuk pengguna layanan yang dapat ke counter ICT Helpdesk yang berlokasi di 

Gedung Perpustakaan lantai 1 
• Untuk pengguna layanan yang mendatangi counter sebagian besar adalah mahasiswa yang ingin memanfaatkan 

layanan ini untuk membantu setup notebook komputer yang mereka miliki agar dapat memanfaatkan Wifi Zone yang 
tersedia di beberapa tempat di lokasi kampus. Selain itu, beberapa mahasiswa ataupun pengguna layanan lainnya juga 
memanfaatkan layanan ini untuk membersihkan komputer yang mereka miliki dari virus yang menyerang, 
menginstall perangkat lunak open/free softwares seperti Open Office, anti virus, dsb. 

• Pencatatan lama layanan untuk masing-masing pengguna jasa juga dibutuhkan untuk dapat menentukan banyaknya 
petugas yang harus disiapkan, agar lama layanan tidak sampai menyita terlalu banyak waktu dari pengguna layanan. 

• Pencatatan Sistem Operasi dari komputer pengguna juga dibutuhkan untuk dapat menentukan jenis pelatihan yang 
harus diberikan pada petugas agar dapat melayani dengan lebih baik. 
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• Demi mendukung proses analisa layanan maupun menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 
meningkatkan layanan yang disediakan, dibutuhkan laporan yang berupa data-data pengguna layanan maupun grafik 
yang dapat menampilkan data secara umum. 

Untuk memudahkan entry data, aplikasi diharuskan untuk mudah untuk digunakan serta tidak mengharuskan 
penggunanya untuk menekan banyak tombol untuk dapat mencatat data pengguna. 
 
4. Implementasi 
Aplikasi diimplementasikan dengan menggunakan teknologi LAMP (Linux, Apache, MySQL, dan PHP). Teknologi ini 
dipilih karena merupakan salah satu teknologi yang saat ini paling banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi 
berbasis web. Untuk melengkapi fitur yang ada, digunakan pula client-side scripting berupa Javascript serta 
menggunakan AJAX untuk dapat menampilkan data secara dinamis. 
 
Pada halaman Input Layanan yang merupakan salah fitur utama dalam aplikasi digunakan teknologi AJAX untuk dapat 
menampilkan detail informasi dari Mahasiswa yang menggunakan jasa layanan pada ICT Helpdesk ini. Pada saat 
pengguna memasukkan NRP mahasiswa kemudian memindahkan cursor ke field berikutnya data detail seperti status 
keaktifan, nama, dan foto mahasiswa, akan ditampilkan di bawahnya.  
 
Setelah mengisikan Jenis Layanan dengan memilih beberapa pilihan yang telah disimpan pada menu Master Jenis 
Layanan, serta memilih jenis Operating System yang juga telah disimpan sebelumnya melaui menu Master Operating 
System, maka data mahasiswa akan ditampilkan pada bagian Layanan Aktif. Pada saat itu, data pengguna jasa serta waktu 
mulai akan disimpan di dalam database, dan di bagian layanan aktif layar akan ditampilkan pula lama layanan diberikan 
sejak diinputkan ke dalam sistem, dengan menggunakan Javascript. Apabila proses layanan selesai dan link Selesai 
ditekan, maka data waktu selesai akan disimpan ke dalam database. 
 
 

 
Gambar 1. Tampilan Halaman Input Layanan 

 
Pada bagian kiri terlihat sebuah form yang bisa digunakan untuk memasukkan Nrp dari mahasiswa pengguna layanan 
helpdesk. Apabila Nrp yang dimasukkan valid, maka foto dan nama dari mahasiswa tersebut akan ditampilkan pada form 
seperti tampak pada Gambar 1. Pada bagian kanan akan terlihat layanan yang masih aktif atau yang sedang dilayani, 
dimana petugas akan menekan tombol Selesai pada layanan yang berkaitan apabila layanan tersebut selesai. 
 
Langkah selanjutnya adalah memasukkan jenis layanan yang dimanfaatkan serta operating system yang digunakan pada 
komputer milik pengguna layanan. Jenis layanan maupun Operating System yang ditampilkan pada pilihan merupakan 
data master yang bisa ditambah atau diedit. 
 
Untuk menampilkan timer pada Layanan Aktif digunakan sebuah library Javascript yang bernama Dynupdown[6], sebuah 
script Open Source yang dikembangkan Robert Hashemian. Library ini berfungsi untuk menampilkan timer, baik 
countdown maupun countup. Adapun format penggunaan fungsi ini adalah sebagai berikut: 
 

<script type="text/javascript">start_counter(hour, minute, second, month, day, year, direction, beforetext, 
aftertext, eventname, compact, countername, notyears)</script> 
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Agar counter dapat ditampilkan beberapa kali dalam aplikasi, maka countername harus dibedakan untuk setiap instance 
yang digunakan. Pada aplikasi ini, countername akan disesuaikan primary key digunakan dalam database, yang dalam hal 
ini adalah sebuah auto-number yang diberi nama id. Potongan program yang digunakan untuk menampilkan daftar 
layanan aktif bisa dilihat pada Listing 1. 
 
Listing 1. Potongan Program Untuk Menampilkan Layanan Aktif. 
 

<table width="100%" border="0"> 
<tr><th>Layanan Aktif</th></tr>�   
<tr><td><? 

$q ="Select id, (Select nama from infoubaya.bio where infoubaya.bio.nrp = frontdesk.nrp ) as nama, nrp, 
jenisLayanan, OS, tanggalEntry, tanggalOut, DATE_FORMAT(tanggalEntry, '%s') as detik, 
DATE_FORMAT(tanggalEntry, '%i') as menit, DATE_FORMAT(tanggalEntry, '%H') as jam, 
DATE_FORMAT(tanggalEntry, '%e') as hari,DATE_FORMAT(tanggalEntry, '%c') as bulan, 
DATE_FORMAT(tanggalEntry, '%Y') as tahun from frontdesk where ISNULL(tanggalOut) "; � 

$result = mysql_query($q);�   
if (mysql_num_rows($result)) {�   

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {?>�  
<div id="box-<?=$row[id];?>" >�         

<div><?�          
if (forceConstraints("img/".$row['nrp'].".jpg", "image/jpeg", "jpg", 60, 60, 

"/helpdesk/img/s_".$row['nrp'])) { ?>�           
<img alt="<?=$row['nrp'];?>" src="img/s_<?=$row['nrp'];?>.jpg"/><?  

}else{ ?>�          
<img alt="<?=$row['nrp'];?>" src="img/no_photo.jpg"/>�          <?  

} ?>�         
</div>�         
<div> 

<?=$row['nama'];?> <br /> 
<script type="text/javascript"> 

start_counter(<?=$row['jam'];?>, <?=$row['menit'];?>, <?=$row['detik'];?>, 
<?=$row['bulan'];?>, <?=$row['hari'];?>, <?=$row['tahun'];?>, "up", "", "", 
"Time", "yes", "<?=$row[id];?>", 0) 

</script> 
<a href="?menu=frontDesk&act=remove& 

id=<?=$row['id'];?>&nrp=<?=$row['nrp'];?>"> 
Selesai</a> 

</div>�       
</div>�<?  

} �   
}else { ?>�       

<div> Tidak ada layanan Aktif </div><?  
} ?>�       
</td></tr>� 

</table>� 
 
Selain pencatatan data mahasiswa pengguna layanan, pada aplikasi ini juga dilakukan pencatatan data unit pengguna 
layanan yang mungkin menghubungi ICT Helpdesk ini melalui extension telepon yang disediakan. Melalui form yang 
terlihat pada Gambar 2. tampak pencatatan data unit yang melapor dilengkapi dengan nomer laporan online yang ada 
serta keterangan yang perlu disampaikan. 
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Gambar 2. Input Layanan Unit 

 
Salah satu fungsi utama dari aplikasi ini adalah laporan yang bisa dihasilkan. Gambar 3. menunjukkan tampilan laporan 
berupa grafik yang dihasilkan. Jenis grafik yang dihasilkan bisa dipilih dari daftar yang disediakan, yaitu sebanyak 8 
jenis, antara lain: 2D Pie, 3D Pie, Doughnut, Bar 2D dan sebagainya. 

 
Gambar 3. Tampilan Statistik Layanan berdasarkan Jenis Layanan pada rentang waktu tertentu 

 
Selain Statistik Layanan, juga disediakan laporan detail dari pengguna layanan yang memanfaatkan jasa ICT Helpdesk, 
dimana akan ditampilkan data Tanggal Masuk, Nrp (Nomer Induk Mahasiswa), Nama, Jenis Layanan yang 
dimanfaatkan, Operating System yang digunakan, serta Lama Waktu Layanan.  
 
5. Kesimpulan 
Aplikasi yang telah dibuat kemudian diujicobakan pada staf yang bertugas di ICT Helpdesk, baik para staf tetap maupun 
para staf part-timer. Dari hasil wawancara yang dilakukan, para staf merasa bahwa aplikasi yang ada dapat diakses 
dengan mudah, baik melalui komputer yang tersedia, maupun melalui notebook komputer yang mereka miliki. Mereka 
berpendapat bahwa aplikasi cukup mudah untuk dioperasikan, serta membantu mereka untuk melakukan pencatatan data 
pengguna layanan yang disediakan dibandingkan proses manual yang sebelumnya. 
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Dari sisi manajemen, informasi yang dihasilkan juga dapat sangat membantu proses untuk menentukan banyaknya staf 
yang harus disiapkan untuk melayani para pengguna layanan di ICT Helpdesk. Selain itu, informasi yang ada juga dapat 
dimanfaatkan untuk menentukan jenis training yang harus dilakukan untuk para staf part timer yang baru. 
 
Berdasarkan hasil uji coba tersebut diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk 
memantau layanan yang disediakan pada ICT Helpdesk dengan mudah dan cepat. Aplikasi juga dapat dimanfaatkan 
untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan yang terkait dengan layanan yang disediakan. 
 
Daftar Pustaka 
[1] Web Application, http://en.wikipedia.org/wiki/Web Application, diakses terakhir tanggal 12 Juni 2010. 
[2] Jesse James Garret, Ajax: A New Approach to Web Applications,http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/ 

archives/000385.php, diakses terakhir tanggal 2 Juli 2010. 
[3] Asleson, Ryan & Schutta, Nathaniel T. (2006), Foundations of Ajax, Apress, New York, USA. 
[4] Gehtland, Justin, et. al. (2005), Pragmatic Ajax - A Web 2.0 Primer, The Pragmatic Bookshelf, Texas, USA. 
[5] Bradley, Derek (2006), Adding Panoramas to Google Maps Using Ajax, http://www.derekbradley.ca/ 

ResearchProjects, diakses terakhir tanggal 20 Agustus 2009. 
[6] Dynupdown, http://www.6times9.com/javascript/dynupdown/, diakses terakhir 28 Mei 2010. 
 
 

 
 
 
 

 


