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ABSTRAKSI 
Computer inventorization is part of effort to maintain the availability of services for the computer reserves.  
Inventorization report can inform company about assets alteration or lost so that any problem can be anticipated 
immediately. Mobile agent is software that works automatically and able to migrate from a computer to other devices 
connected  in a network. In practice, mobile agent moves and executes its task in a computer it visits using facility 
provided by a middleware as an execution or a running environment. The concept of mobile agent running on top of a 
middleware can be used to  build a software tool to help inventorization process with faster development process and 
easier maintenance since the facility for running and moving the mobile agent is provided by the middleware and is 
transparent to the of developer. The developer needs only to maintain one mobile agent code instead of fixing code in 
entire network host. The itinerary and branching design patterns are two options among many mobile agent movement 
patterns inside the network. The itinerary design pattern offers relatively low bandwidth usage in a tradeoff with a slow-
work speed and suitable for low bandwidth with a busy traffic while branching design pattern offers a high-work speed in 
tradeoff with high bandwidth requirement which is suitable with a low traffic or high bandwidth network. 
Keywords: Agent, Mobile Aagent, Middleware, Hardware Detection.  
 
1. Pendahuluan 
Inventarisasi satu atau dua komputer secara manual tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga. Akan tetapi jika 
inventarisasi tersebut melibatkan puluhan atau ratusan komputer yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga maka 
inventarisasi bisa menjadi masalah tersendiri terlebih bagi perusahaan dengan waktu dan tenaga yang terbatas. Hal ini 
mengakibatkan inventarisasi tidak bisa sering dilakukan karena akan menguras waktu dan tenaga yang seharusnya dapat 
digunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif. Lebih jauh lagi jarangnya pelaksanaan inventarisasi membuka 
peluang pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan penukaran dan pencurian aset. 
 
Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah melakukan inventarisasi dengan bantuan komputer, jaringan, dan disertai 
sebuah perangkat lunak/program pendukung. Perangkat lunak pendukung ini dibuat mengikuti konsep mobile agent 
sedemikian sehingga perangkat lunak yang dapat mendeteksi konfigurasi perangkat keras komputer dibuat berupa agent 
yang dapat berpindah dari satu komputer ke komputer lain yang terkoneksi melalui jaringan untuk mengumpulkan 
informasi konfigurasi perangkat keras komputer-komputer tersebut. 
 
Di sisi lain pengiriman agent dapat menyebabkan pengumpulan informasi konfigurasi perangkat keras komputer melalui 
jaringan menjadi proses yang memakan bandwidth jaringan yang tersedia karena source code agent harus dikirimkan 
terlebih jika agent harus berpindah ke banyak komputer. Untuk menyelesaikan masalah ini perlu dirancang suatu 
mekanisme perpindahan agent dan pertukaran informasi yang seefisien mungkin  dengan pola penyebaran agent secara 
itinerary dan branching. 
 
Dari segi perawatan dan pengembangan perangkat lunak pendeteksi berbasiskan agent ini relatif mudah dirawat dan 
dikembangkan karena pengembang hanya perlu mengubah agent pada satu komputer saja yang akan menjadi tempat 
agent mulai bekerja dan bukan pada setiap komputer dalam jaringan 
 
Ruang lingkup penelitian adalah pembangunan mobile agent dengan : 
1. Perangkat keras yang dideteksi adalah CPU, memori utama/RAM, kartu grafis, harddisk, CD-ROM dan/atau DVD-

ROM, kartu suara, dan kartu jaringan. 
2. Hanya bekerja pada ruang lingkup jaringan lokal saja. 
3. Jaringan menggunakan alamat IP statis. 
4. Sistem operasi yang digunakan adalah sistem operasi berbasiskan Linux. 

 
2. Dasar Teori 
2.1 Teori Software Agent 
2.1.1 Definisi, Karakteristik, dan Klasifikasi Software Agent 
Para praktisi dan peneliti yang berkecimpung dalam bidang software agent berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti 
jaringan komputer dan kecerdasan buatan dan hingga saat ini belum ada kesepakatan bulat di antara mereka mengenai 
definisi dari software agent dan apa yang membedakannya dengan software pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa 
definisi yang dikemukakan oleh para praktisi dan peneliti tersebut: 

1. Andrew S. Tanenbaum dan Maarten van Steen[9]: 
Software agent adalah proses autonomous yang mampu bereaksi kepada, dan menginisiasi perubahan dalam, 
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lingkungan, mungkin dalam rangka kolaborasi dengan pengguna dan agent lain. 
 
2. Jefrey F Bradshaw[1]: 

Software agent adalah sebuah entitas software yang berfungsi secara berkesinambungan (continuously) dan 
otomatis pada lingkungan tertentu, sering menjadi tempat hidup oleh agent dan proses-proses lain. 
Meskipun ada berbagai definisi yang berbeda tetapi setidaknya ada beberapa karakteristik yang dapat diamati 
dari berbagai software agent yang ada saat ini. Karakteristik-karakteristik itu antara lain: 
1. Autonomy 
2. Intelligence, reasoning, dan learning 
3. Mobility dan stationary 
4. Delegation 
5. Reactivity 
6. Proactivity dan goal-oriented 
7. Communication dan coordination capability 

 

Seperti disebutkan sebelumnya atribut-atribut di atas tidak perlu semuanya berada dalam satu program agar program 
tersebut disebut sebagai agent namun berdasarkan definisi dari agent itu sendiri setidaknya ada beberapa atribut yang 
wajib dimiliki agar dapat disebut sebagai agent, antara lain: autonomy, delegation, dan kemampuan untuk berkoordinasi 
dan berkomunikasi dengan pengguna, program, atau agent lainnya. 

2.1.2 Mobile Agent 
Mobile agent dapat dikatakan sebagai program komputer autonomous yang dapat berpindah dari suatu lokasi (host) 
dalam jaringan. Mobile agent  menjalankan tugas-tugasnya secara lokal dalam host yang dikunjunginya dan dapat 
melanjutkan eksekusinya pada titik di mana ia berhenti sebelum melakukan migrasi ke lokasi lain. Mobile agent juga 
dapat dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan agent lainnya.  

 
Penggunaan mobile agent memiliki beberapa kelebihan, seperti : 

1. Pada beberapa kasus dapat mengurangi lalu lintas jaringan karena tugas yang diberikan dapat dilakukan agent 
dalam lingkup lokal tidak bergantung pada latensi jaringan. 
2. Pelaksanaan tugas dilakukan secara asynchronous dan tidak terpusat sehingga dapat diselesaikan bahkan 
ketika koneksi jaringan terputus. 
 

Ada beberapa kekurangan dari sistem yang menggunakan mobile agent. Untuk setiap host yang akan dikunjungi kita 
perlu menyediakan suatu platform yang mendukung eksekusi mobile agent yang datang. Platform ini dapat berbentuk 
suatu middleware. 

 
Kekurangan lainnya adalah untuk dapat menjalankan tugasnya secara lokal mobile agent perlu membawa serta fungsi-
fungsi yang diperlukan. Semakin banyak fungsi yang dibawa maka semakin besar ukuran agent. Jika mobile agent 
banyak bermigrasi maka ia dapat menghabiskan lebih banyak bandwidth jaringan. Oleh karena itu ketika mobile agent 
berpindah sebaiknya ia hanya membawa fungsi-fungsi yang benar-benar diperlukan saja. 

 
2.2 Middleware Java Agent Development Framework (JADE) 
Istilah middleware dalam dunia komputer biasanya diberikan kepada suatu obyek yang bertugas menjembatani 
heterogenitas lingkungan seperti sistem operasi, aplikasi, bahasa pemrograman, jaringan, dan lain-lain sehingga 
kerumitan menjadi transparan bagi pengguna atau aplikasi yang menggunakannya. 
 
JADE (Java Agent Development Framework) adalah middleware yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan 
menjalankan aplikasi peer to peer yang berdasarkan pada paradigma agent. Sesuai namanya bahasa pemrograman yang 
digunakan untuk mengembangkan agent dalam JADE adalah Java.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Arsitektur JADE 
 
 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2007; Bali, 16 November 2007                                                                               SNSI07-006 
 
 

 29

2.2.1 Prinsip Kerja JADE 
JADE sebagai middleware yang memberikan fasilitas untuk pengembangan sistem berbasiskan agent menyediakan : 
1. Runtime environment yang menjadi tempat di mana agent dapat berjalan dan harus aktif pada host dimana agent akan 

bekerja. 
2. Pustaka berupa kelas-kelas yang dapat/harus digunakan untuk mengembangkan agent. 
3. Sekumpulan graphic tool yang digunakan untuk melakukan administrasi dan monitoring terhadap aktivitas agent 

yang sedang berjalan pada runtime environment. 
 
Runtime environement dalam JADE dikenal dengan istilah container. Satu host dapat menjalankan lebih dari satu 
container dan setiap container bisa menangani beberapa agent. Sekumpulan container yang aktif disebut sebagai 
platform. Sebuah platform dapat memiliki  container  yang berasal dari host yang berbeda-beda.  Satu platform harus 
memiliki satu container yang memiliki atribut sebagai main container yang aktif. Semua container yang aktif dan ingin 
bergabung dalam sebuah platform harus bergabung dengan mendaftarkan diri pada main container dan tidak boleh 
beratribut sebagai main container atau disebut juga normal container.  
 
Selain menerima pendaftaran dari normal container sebuah main container selalu memiliki dua buah agent yang aktif 
secara otomatis ketika main container dijalankan. Kedua agent itu adalah: 
1. AMS (Agent Management System) yang menyediakan naming service yang memastikan setiap agent dalam platform 

memiliki identitas yang unik. Selain itu AMS dapat merepresentasikan otoritas dalam platform di mana melalui AMS 
kita dapat menjalankan atau menghentikan agent dalam container yang terdaftar. 

2. DF (Directory Facilitator) adalah agent yang berfungsi sebagai “yellow pages” bagi platform. Melalui DF sebuah 
agent dapat mencari agent yang aktif dan layanan yang diberikan agent tersebut. 

 
2.3 Design Pattern 
Dalam dunia pengembangan perangkat lunak sebuah design pattern adalah dokumen tertulis yang menjelaskan solusi 
umum bagi sebuah permasalahan desain yang banyak terulang dalam berbagai proyek. Design pattern dapat digunakan 
sebagai panduan mengembangkan perangkat lunak tertentu.  
 
Dalam mengembangkan mobile agent ada beberapa buah design pattern yang dikembangkan berkaitan dengan pola 
perpindahan mobile agent dalam jaringan, dua di antaranya yaitu itinerary dan branching. 

   
2.3.1 Pola Perpindahan Itinerary 
Pada pola ini mobile agent sebelum memulai tugasnya dari host sumber dilengkapi dengan sebuah panduan berupa daftar 
host yang harus dikunjungi secara terurut. Ketika mobile agent sudah berhasil bermigrasi ke host yang harus dikunjungi 
ia melakukan tugasnya secara lokal kemudian bermigrasi ke host berikutnya dalam daftar. Setelah selesai mengunjungi 
semua host mobile agent kembali kepada host yang memulainya. Pola ini dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Pola Perpindahan Itinerary 
 

2.3.2 Pola Perpindahan Branching 
Pada pola ini mobile agent juga dengan sebuah panduan berupa daftar host yang harus dikunjungi secara terurut namun 
tidak mengunjunginya satu per satu melainkan menggandakan diri sebanyak jumlah host dalam daftar dan setiap mobile 
agent hasil penggandaan bermigrasi ke salah satu host dalam daftar dan melakukan tugasnya. Pada pola ini tidak ada host 
dalam daftar yang dikunjungi oleh lebih dari satu mobile agent. Pola ini dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Pola perpindahan branching 

 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
3.1 Deskripsi Sistem 
Sistem yang akan dibangun akan melibatkan sebuah server yang akan menjadi tempat memulai mobile agent dan client 
sebagai host yang akan dikunjungi dan dideteksi konfigurasi perangkat kerasnya. Middleware JADE dipasang pada 
server dan client dengan main container berada pada komputer server. Informasi hasil pendeteksian konfigurasi 
perangkat keras client akan disimpan dalam basis data yang sudah dibuat dalam server. 

 
3.2 Analisis Kebutuhan Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang akan digunakan pada komputer server adalah: 
1. Sistem operasi Linux dengan X Windows  
2. Java Virtual Machine versi 1.4.2 
3. DBMS : MySQL  
4. JADE versi 3.3 
Sedangkan kebutuhan perangkat lunak untuk komputer client: 
1. Sistem operasi Linux (X Windows optional) 
2. Java Virtual Machine versi 1.4.2 
3. JADE versi 3.3  

 
3.3 Analisis Kebutuhan Fungsionalitas Sistem 
Secara garis besar ada tiga fungsionalitas utama yang dimiliki sistem yang akan dibangun, yaitu: 
1. Melakukan deteksi konfigurasi perangkat keras host tertentu. 
2. Menyimpan dan melihat laporan sederhana dari hasil proses deteksi yang telah dilakukan 
3. Mendaftarkan atau menghapus agent tertentu. 
Ketiga fungsi ini akan berada di sisi server. 

 
4. Pengujian Sistem 
4.1 Pengujian Sistem 
4.1.1   Perangkat Lunak Pengujian 
Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian selain sistem yang diuji itu sendiri adalah Ethereal-Network Protocol 
Analyzer versi 0.10.12.  

 
4.1.2 Metode Pengujian Sistem 
Pengujian secara garis besar dibagi menjadi dua bagian berdasarkan design pattern penyebaran agent yang digunakan, 
yaitu : 

1. Design pattern itinerary. 
2. Design pattern branching. 

Lebih detil lagi bagi masing-masing design pattern akan dilakukan dua sub-pengujian, yaitu sub-pengujian penggunaan 
bandwidth jaringan dan sub-pengujian waktu yang digunakan untuk mendeteksi seluruh client. Untuk masing-masing 
pengujian jumlah client yang digunakan dalam pengujian akan dinaikkan dari satu client hingga mencapai sepuluh client 
dengan iterasi satu client. Untuk masing-masing iterasi akan dilakukan lima kali pengujian untuk diambil nilai rata-rata 
hasil pengujiannya sehingga pengujian akan dilakukan lima puluh kali per pengujian. Total jumlah pengujian yang 
dilakukan meliputi kedua design pattern adalah 100 kali pengujian dengan lima puluh kali pengujian per design pattern. 
Pengujian penggunaan dua design pattern secara bersamaan dilakukan terhadap sepuluh client dengan mengubah-ubah 
jumlah client yang dideteksi dengan masing-masing design pattern. Untuk masing-masing kombinasi jumlah client 
dilakukan lima kali pengujian untuk diambil nilai rata-ratanya. Total jumlah pengujian untuk pengujian ini adalah empat 
puluh lima kali. 
  
Untuk setiap kali pengujian penghitungan penggunaan bandwidth jaringan akan dilakukan oleh perangkat lunak Ethereal 
sedangkan penghitungan waktu akan dilakukan dengan menyisipkan kode untuk mencatat dan menampilkan waktu 
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sebelum dan sesudah proses deteksi ke dalam aplikasi. Pengujian fungsionalitas aplikasi dan keakuratan hasil deteksi 
dapat dilakukan mengikuti salah satu pengujian di atas.  

 
4.2 Analisis Hasil Pengujian  
4.2.1 Data Hasil Pengujian Fungsionalitas 
Dari tampilan yang dihasilkan terlihat bahwa aplikasi telah dapat melakukan deteksi konfigurasi perangkat keras 
komputer client. Pada laporan dengan identitas laporan Report060212124611 hanya ada satu client yang dideteksi yaitu 
Common-141 yang pada konfigurasinya tidak memiliki kartu suara. Sesudah kartu suaranya dipasang maka laporan hasil 
deteksi berikutnya yaitu laporan Report060212124742 telah menampilkan konfigurasi beserta laporan perubahannya. 
 
4.2.2 Analisis Data Hasil Pengujian 

Perbandingan hasil deteksi dengan kondisi yang sebenarnya memperlihatkan beberapa perbedaan, yaitu: 
1. Nilai clock CPU sebenarnya adalah 866 MHz namun hanya dideteksi sebagai 863.929 MHz. Hal ini dikarenakan 

nilai yang diberikan oleh sistem operasi adalah nilai hasil pengujian kecepatan dari algoritma milik sistem operasi 
sehingga hasilnya tidak sama dengan spesifikasi yang dicantumkan oleh vendor CPU yang bersangkutan. 

2. Jumlah RAM hasil deteksi pada host Common-141 adalah 53128 KB atau 51.9 MB sedangkan nilai sesungguhnya 
adalah 53 MB. Jumlah RAM hasil deteksi pada host Common-148 adalah 108960 KB atau 106 MB sedangkan nilai 
sesungguhnya adalah 112 MB. Hal ini disebabkan nilai yang dibaca dari sistem operasi adalah kapasitas RAM yang 
telah dikurangi dengan jumlah ruang RAM yang digunakan oleh kernel. Perbedaan konfigurasi kernel menyebabkan 
perbedaan penggunaan ruang RAM untuk menyimpan kernel. 

3. Kartu jaringan pada Common-141 yang menggunakan sistem operasi Linux Mandrake 9.2 adalah Silicon Integrated 
Systems [SiS] SiS900 PCI 10/100 Ethernet sedangkan pada Common-148 yang menggunakan sistem operasi 
Knoppix 4.0 adalah Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet. Perbedaan nilai ini disebabkan 
perbedaan isi dari file pci.ids yang digunakan oleh kedua sistem operasi.  

4. Jumlah video RAM pada kedua hasil deteksi berbeda dari yang sesungguhnya yaitu 11 MB pada Common-141 dan 
16 MB pada Common-148 menjadi 16 MB pada laporan. Hal ini dikarenakan sumber data yang digunakan untuk 
menentukan nilai video RAM, yaitu hasil perintah lspci –vv, tidak tepat. Salah satu alternatif untuk mendapatkan 
nilai video RAM adalah file /etc/X11/xf86config yang mengandung informasi nilai video RAM yang 
dikonfigurasikan oleh pengguna komputer client. 

 
4.2.3 Analisis Data Hasil Pengujian Design Pattern Itinerary dan Design Pattern Branching dan Kombinasi 
Keduanya. 
Dari data hasil pengujian dapat diketahui bahwa waktu untuk menyelesaikan proses deteksi client tidak berubah terlalu 
jauh untuk setiap iterasi. Rata-rata pertambahan waktu untuk setiap iterasi adalah 858.16 milidetik. Nilai ini lebih lambat 
dari design pattern branching yang hanya mencapai 284.98 milidetik.  
 
Untuk penggunaan bandwidth jaringan dapat dilihat bahwa design pattern itinerary mengalami penambahan penggunaan 
bandwidth jaringan yang lebih rendah untuk setiap penambahan jumlah client daripada design pattern branching. 
Kenyataan ini cukup aneh mengingat penambahan jumlah client berarti penambahan ukuran itinerary yang dibawa oleh 
mobile agent.  
 
Meskipun design pattern branching unggul dari segi kecepatan waktu kerja namun konsekuensinya design pattern ini 
menggunakan bandwidth jaringan lebih banyak dalam satuan waktu yang sama dengan design pattern itinerary. 
Penambahan jumlah client tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap penggunaan bandwidth jaringan per detik pada 
design pattern itinerary sedangkan pada design pattern branching dapat dilihat kenaikan nilai penggunaan bandwidth 
jaringan per detik yang cukup siginifikan. 
 
Dari data hasil pengujian didapati bahwa design pattern branching lebih unggul dari segi kecepatan tetapi keunggulan ini 
tidak sebesar yang diharapkan. Jika mobile agent dapat dikirimkan ke setiap client yang harus dikunjungi secara 
serempak maka jika ada 10 client yang harus dikunjungi setidaknya waktu kerja dengan design pattern branching 
mendekati 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan waktu kerja design pattern itinerary.  
 
Pada kenyataannya pada pengujian dengan jumlah client 10 buah design pattern branching hanya unggul  3882.5:8464.4 
atau mendekati 1:2.2. Hal ini ternyata dipengaruhi kekuatan pemrosesan yang dimiliki server, teknologi pemrograman 
yang digunakan, dan antarmuka jaringan yang dimiliki. Pada aplikasi ini proses pembuatan dan pengiriman banyak 
mobile agent tidak dapat dilakukan sekaligus dikarenakan yang melakukan pengiriman mobile agent adalah suatu 
stationary agent yang pada middleware JADE dijalankan sebagai suatu thread Java. Stationary agent ini dapat saja 
memecah tugas pengiriman menjadi beberapa thread namun hal ini sangat tidak disarankan karena thread pada Java 
membutuhkan satu thread dari sistem operasi yang berarti melakukan context switching dari suatu thread ke thread yang 
lain dalam Java yang dapat berarti lebih lambat dari memanggil prosedur baru. Akibatnya proses pengiriman dilakukan 
secara sekuensial oleh stationary agent ini dalam threadnya. Kecepatan pembuatan dan pengiriman ini bergantung pada 
kecepatan pemrosesan yang dapat dilakukan oleh server. Pada akhirnya sekalipun semuanya dapat dikerjakan secara 
serempak pengiriman mobile agent akan dihadapkan pada kendala keterbatasan antarmuka jaringan yang digunakan yang 
hanya dapat mengirimkan data secara sekuensial. 
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Untuk penambahan penggunaan bandwidth jaringan dapat dilihat bahwa penambahan penggunaan bandwidth untuk 
design pattern branching untuk setiap penambahan client lebih banyak dari pada design pattern itinerary. Hal ini cukup 
aneh mengingat pada design pattern branching daftar kunjungan atau itinerary yang digunakan hanya berisikan satu 
container sedangkan pada design pattern itinerary jumlah ini akan terus bertambah seiring jumlah client sehingga 
seharusnya penambahan penggunaan bandwidth bagi design pattern itinerary lebih banyak dari design pattern 
branching. 
 
Pada pengujian penggunaan kedua design pattern secara bersamaan dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan yang 
signifikan dari segi penggunaan bandwidth jaringan dan waktu kerja. Nilai-nilai yang dihasilkan mengikuti pola yang ada 
pada pengujian terpisah untuk masing-masing design pattern. Semakin banyak client yang dideteksi dengan design 
pattern itinerary semakin lama waktu kerja dan semakin sedikit bandwidth jaringan yang digunakan. 

 
5. Kesimpulan 
Dari pengujian dan analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Design pattern itinerary yang kebutuhan bandwidth-nya per satuan waktu lebih kecil dari design pattern branching 

lebih cocok bagi keperluan deteksi yang tidak mensyaratkan kecepatan proses deteksi dan bagi jaringan dengan lalu 
lintas padat seperti pada jam sibuk. Design pattern ini juga dapat digunakan pada jaringan dengan skala kecil hingga 
skala besar. 

2. Design pattern branching unggul dari segi kecepatan tetapi membutuhkan bandwidth jaringan yang jauh lebih tinggi 
cocok bagi jaringan dengan lalu lintas pada waktu lengang. Pada jaringan dengan skala besar penggunaan design 
pattern ini perlu dipertimbangkan matang-matang mengingat kebutuhan bandwidth jaringannya yang cukup tinggi. 

3. Penggunaan middleware dan konsep agent pada aplikasi ini memudahkan pengembang melakukan pengembangan 
dan pemeliharaan karena menyembunyikan banyak detil pemrograman dari pengembang. Ketersediaan pustaka 
pemrograman dari middeware juga membantu mengurangi waktu pengembangan secara signifikan sehingga 
menghemat biaya dan waktu pengembangan. 

4. Penggunaan aplikasi ini dapat meringankan tugas administrator yang harus menginventarisasi banyak komputer 
karena dapat dilakukan secara otomatis dan remote dengan kebutuhan waktu yang tidak terlalu banyak. 
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