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ABSTRACT 
Desktop System base on web(Internet Desktop) is an application of desktop able to run by online through medium of web 
browser. This application provides benefit to all consumers. It: 1) Can be used as storage media, so that it can be 
accessed every time via online, 2) Uses applications available in the Internet Desktop (Explorer, editor text, browser 
web, book address, board, dictionary, calendar, game, etc) to add usage freshment. This system is expected to be able to 
assist all consumers using the same desktop easily and instantly. Through the support of applications which are 
integrated in Internet Desktop, the software is expected to be able to fulfill standard requirement in performing internet 
surfing. 
Keywords : Internet Desktop, Desktop Online, Web OS, Online OS 
 
1. Pendahuluan 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Sistem operasi yang banyak digunakan pada saat ini umumnya menggunakan tampilan desktop dalam bentuk GUI 
(Graphic User Interface). Alasannya, selain mempunyai tampilan yang user friendly, desktop berbentuk GUI juga mudah 
dalam pengaplikasiannya sehingga menjadi pilihan yang dominan bagi para pengguna komputer. Melalui perantara 
desktop, penggunaan komputer menjadi lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang masih 
menggunakan command line. Bagi para pengguna internet yang tidak selalu menggunakan komputer pribadi untuk 
mengakses internet, ketidaknyamanan akan mulai muncul pada saat komputer yang digunakannya mempunyai tampilan 
desktop yang berbeda. Terlebih lagi file-file yang diperlukan para pengguna tersebut tidak terdapat pada komputer yang 
digunakannya. Permasalahan lain seperti sistem operasi yang digunakan berbeda sehingga terdapat file atau aplikasi yang 
tidak didukung, komputer tidak mendukung USB (Universal Serial Bus), dan aplikasi yang biasa digunakan tidak 
tersedia merupakan keadaan yang kemungkinan akan ditemui oleh para pengguna internet pada saat tidak menggunakan 
komputer pribadinya dalam mengakses internet. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dibuatkannya sebuah 
standarisasi mengenai aplikasi sistem desktop bagi para pengguna internet sehingga memudahkan mereka dalam 
mengakses suatu file atau menggunakan aplikasi yang biasa digunakannya. Desktop system baru tersebut harus 
mempunyai kompatibilitas yang bagus untuk dijalankan pada berbagai macam sistem operasi. Persamaan dari semua 
sistem operasi pada umumnya adalah sama-sama dapat mengakses halaman web dalam bentuk yang sama melalui web 
browser tertentu. Kesamaan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjalankan sebuah sistem desktop yang baru. 
Dengan membuat desktop system berbasis web, desktop tersebut akan sangat praktis dan instan dalam pengaplikasiannya, 
karena tidak memerlukan penginstalan dan dapat diakses di berbagai macam sistem operasi. 

 
1.2  Perumusan Masalah 
Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian mengenai desktop system berbasis web ini, antara lain: 
1. Bagaimana membuat sebuah aplikasi desktop yang dapat diakses melalui perantara web? 
2. Bagaimana membuat aplikasi pendukung untuk sistem desktop sebagai pelengkapnya? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan aplikasi desktop berbasis web untuk membantu para pengguna internet agar 
dapat menggunakan desktop yang sama pada setiap komputer dengan mudah dan instan. 

 
1.4  Ruang Lingkup  
Hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan, antara lain: 

1. Pembuatan basic desktop system berbasis web, termasuk beberapa aplikasi pendukung di dalamnya.  
2. Sasaran aplikasi ini adalah pengguna komputer yang menggunakan internet 
3. Desktop system berbasis web hanya dapat berfungsi dengan baik apabila diakses dengan web browser Mozilla 

Firefox. 
 

2. Landasan Teori 
2.1  Desktop 
Desktop merupakan sebuah interface yang biasanya terdapat pada setiap sistem operasi yang menggunakan tampilan 
GUI, dimana desktop ini berfungsi untuk membantu para pengguna komputer agar dapat berinteraksi dengan file-file 
mereka melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan. Sebagai contoh, desktop yang digunakan oleh sistem operasi Linux 
adalah KDE, dan MS. Windows menggunakan Explorer. 
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2.2   Website  
Website yang selanjutnya disingkat web adalah sumber daya informasi dari jaringan (network) berbasis komputer yang 
menggabungkan teks dan multimedia. Informasi di dalam web dapat diakses dan dicari melalui internet yaitu jaringan 
komputer secara global. Web mulai menjadi sumber daya informasi yang populer setelah 1993 ketika pertama browser 
didistribusikan secara meluas dengan menyediakan cara yang meyakinkan untuk mengakses berbagai macam informasi 
yang dapat ditampilkan dalam berbagai macam format. Pengguna (user) dapat membaca teks, melihat gambar, melihat 
animasi, mendengarkan suara dan bahkan menjelajah lingkungan virtual secara interaktif di dalam sebuah web. User 
dapat memindahkan dengan mudah dokumen yang tersimpan pada halaman web di dalam suatu komputer pada dokumen 
atau pada halaman web di dalam komputer yang lainnya.  
 
2.3   Desktop System Berbasis Web 
Desktop system berbasis web merupakan sebuah interface berbasis web yang disediakan bagi pengguna internet dalam 
mengakses file-file mereka melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan dan siap digunakan secara online. Desktop 
system berbasis web merupakan perpaduan antara desktop dengan web. 

 
2.4   Sistem Operasi Linux 
Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi user dan multi tasking, yang dapat berjalan di berbagai platform 
termasuk prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Sistem Operasi Linux/UNIX terdiri dari kernel, program sistem 
dan beberapa program aplikasi. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang mengatur penggunaan memori, piranti 
masukan keluaran, proses-proses, pemakaian file pada file sistem dan lain-lain. Kernel juga menyediakan sekumpulan 
layanan yang digunakan untuk mengakses kernel yang disebut system call. System call ini digunakan untuk 
mengimplementasikan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh sistem operasi. Program sistem dan semua program-
program lainnya yang berjalan di atas kernel disebut user mode. Perbedaan mendasar antara program sistem dan program 
aplikasi adalah program sistem dibutuhkan agar suatu sistem operasi dapat berjalan sedangkan program aplikasi adalah 
program yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu aplikasi tertentu. Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem 
operasi lainnya adalah harga. Linux ini lebih murah dan dapat diperbanyak serta didistribusikan kembali tanpa harus 
membayar fee atau royalti kepada seseorang.  
 
Tetapi ada hal lain yang lebih utama selain pertimbangan harga yaitu mengenai source code. Source code Linux tersedia 
bagi semua orang sehingga setiap orang dapat terlibat langsung dalam pengembangannya. Kebebasan ini telah 
memungkinkan para vendor perangkat keras membuat driver untuk device tertentu tanpa harus mendapatkan lisensi 
source code yang mahal. Dan itu juga telah menyediakan kemungkinan bagi setiap orang untuk melihat ke dalam suatu 
sistem operasi yang nyata dan berkualitas komersial. Karena Linux itu tersedia secara bebas di internet, berbagai vendor 
telah membuat suatu paket distribusi yang dapat dianggap sebagai versi kemasan Linux. Paket ini termasuk lingkungan 
Linux lengkap, perangkat lunak untuk instalasi dan mungkin termasuk perangkat lunak khusus dan dukungan khusus. 
 
Di sini akan dijelaskan beberapa kelebihan dari sistem operasi Linux/UNIX dibandingkan dengan sistem operasi yang 
lain. Dan berikut ini adalah beberapa fakta dari hal-hal yang menguntungkan dengan menggunakan program dan file-file 
Linux/UNIX : 

1. Pada dasarnya semua data tersimpan di dalam harddisk walau ada beberapa kondisi dimana data tersimpan di 
disket. Linux/UNIX memberikan beberapa proses spesial dimana terminal, printer dan device hardware 
lainnya dapat diakses seperti kita mengakses file yang tersimpan dalam harddisk atau disket. 

2. Ketika program dijalankan, program tersebut dijalankan dari harddisk ke dalam RAM dan setelah dijalankan 
akan dinamakan sebagai proses. 

3. Linux/UNIX menyediakan servis untuk membuat, memodifikasi program, proses dan file. 
4. Linux/UNIX mendukung struktur file yang bersifat hirarki. 
5. Linux/UNIX adalah salah satu sistem operasi yang termasuk ke dalam kelas sistem operasi yang dapat 

melakukan multitasking. Multitasking sendiri adalah keadaan dimana suatu sistem operasi dapat melakukan 
banyak kerjaan pada saat yang bersamaan. 

6. Selain multitasking, Linux/UNIX juga dapat mendukung multiuser. Yaitu sistem operasi yang pada saat 
bersamaan dapat digunakan oleh lebih dari satu user yang masuk ke dalam sistem. Bahkan untuk Linux juga 
mendukung untuk multiconsole dimana pada saat bersamaan di depan komputer langsung tanpa harus melalui 
jaringan dan memungkinkan lebih dari satu user masuk ke dalam sistem. 

 
2.5   Lampp Versi 1.1.5a 
Lampp merupakan suatu paket aplikasi yang berisi Apache versi 2.2.3, PHP versi 5.2.0, phpMyAdmin versi 2.9.1, dan 
database MySQL versi 5.0.27. Penulis menggunakan lampp sebagai web server untuk dapat mengeksekusi file php dan 
mengelola database MySQL pada personal komputer. 
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a. Apache Web Server  
Apache Web server adalah web server yang sangat populer. Seperti halnya Linux, PHP dan MySQL, Apache Web server 
merupakan sebuah proyek open source. Bukan hal yang mengejutkan, Apache bekerja paling baik di lingkungan 
Unix/Linux, tetapi juga dapat berjalan dengan baik di bawah sistem operasi Windows. Karena Apache merupakan proyek 
open source, siapapun dengan keahlian dapat membuat code yang menambah kinerja fungsi dari Apache. PHP sebagian 
besar berjalan sebagai ekstensi Apache, yang disebut dengan Apache module. Apache merupakan web server yang 
terhebat untuk saat ini. Apache terkenal dengan kecepatan dan kestabilannya. Hal yang paling banyak menjadi 
permasalahan mengenai Apache adalah, seperti banyak software berbasis Unix/Linux lainnya, memiliki keterbatasan tool 
berbasis GUI untuk memanajemen dan memanipulasi Apache. Pengguna diharuskan mengetikkan code di dalam 
command line atau file teks. Ketika pengguna menggunakan Apache untuk pertama kali, hal tersebut dapat menimbulkan 
sedikit kesulitan dan permasalahan. 
 
b. PHP 
PHP adalah singkatan dari Personal Home Page Tools atau untuk saat ini lebih dikenal dengan Hypertext Preprocessor, 
adalah sebuah bahasa scripting yang dibundel dengan HTML, yang dijalankan di sisi server. Sebagian besar perintahnya 
berasal dari C, Java dan Perl dengan beberapa tambahan fungsi khusus PHP. Bahasa ini memungkinkan para pembuat 
aplikasi web menyajikan halaman HTML dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah, yang dihasilkan server. PHP 
juga dimaksudkan untuk mengganti teknologi lama seperti CGI (Common Gateaway Interface). 
 
PHP bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang sudah ada. Developer bisa menulis sebuah program PHP 
dengan mengeksekusi suatu program CGI di server web lain. Fleksibilitas ini amat bermanfaat bagi pemilik situs-situs 
web besar dan sibuk, karena pemilik masih bisa mempergunakan aplikasi-aplikasi yang sudah terlanjur dibuat di masa 
lalu dengan CGI, ISAP, atau dengan script lain seperti Perl, Awk atau Phyton selama proses migrasi aplikasi baru dibuat 
dengan PHP. Ini mempermudah dan memperhalus peralihan antara teknologi lama dan teknologi baru.  
 
c. MySQL 
MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasi (Relational Database Management System) yang bersifat 
“terbuka” (open source). Terbuka maksudnya  adalah MySQL boleh di-download oleh siapa saja, baik versi kode 
program aslinya (source code program) maupun versi binernya (executable program) dan bisa  digunakan secara gratis 
baik untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan seseorang maupun sebagai suatu program aplikasi database siap pakai. 
Dengan menggunakan MySQL, dapat diperoleh beberapa kelebihan, antara lain penggunaan biaya minimum yang efektif, 
cepat dan ampuh, serta perbaikan yang dilakukan sepanjang waktu. 
 
d.  PhpMyAdmin 
PhpMyAdmin merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola database MySQL. Fitur-fitur 
yang disediakan oleh PhpMyAdmin yang lengkap dan interaktif mempermudah penulis dalam mengelola database. 
 
3. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
3.1   Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari konsep, pengumpulan pengetahuan berupa teori serta materi, 
bersumber dari buku ataupun literatur lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan desktop system berbasis 
web yang mengarah kepada pemecahan masalah. 
 

3.2   Pengumpulan Data  
       1) Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan tujuan mencari informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang 
pengguna komputer dari sebuah sistem desktop, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dan konsultasi. 

       2) Observasi 
Metode ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan maupun kelebihan-kelebihan yang dimiliki 
oleh sistem desktop yang lama, yaitu dengan cara mengamati secara langsung mengenai perilaku sistem desktop 
tersebut. 
 

3.3   Analisa Sistem 
Melakukan analisa terhadap permasalahan untuk mengetahui dan menentukan batasan-batasan sistem sehingga dapat 
menentukan cara yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan data-data yang didapat. 
 

3.4 Desain Sistem 
Pembuatan desain sistem dengan menggunakan software Easy Case yang nantinya menghasilkan data flow diagram 
(DFD) dan entity relationship diagram (ERD) serta struktur database yang dibutuhkan.  
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3.5  Implementasi Sistem 
Pembuatan database dengan menggunakan MySQL dan pembuatan program menggunakan PHP . 

 
3.5 Uji Coba  
       Melakukan uji coba pada program yang telah dibuat apakah output sudah sesuai dengan data yang diinputkan. 
 
4. Pembahasan 
4.1 Analisa Sistem 
Internet Desktop dibuat untuk membantu para pengguna internet agar dapat menggunakan desktop yang sama pada setiap 
komputer dengan mudah dan instan. Desktop system berbasis web dapat diakses dengan menggunakan web browser 
Mozilla Firefox dari setiap sistem operasi.  
 
Harapan dibuatkannya sistem ini adalah agar para pengguna internet tidak lagi memikirkan komputer yang harus dipakai 
untuk mendapatkan kenyamanan dalam merasakan desktop pribadi mereka. Internet Desktop dibangun dengan bahasa 
pemrograman PHP (Hypertext Prepocessor), JavaScript, dan HTML dengan menggunakan database MySQL sebagai 
fasilitas penyimpanan data dan link file. 

 
4.2 Analisa Pengolahan Data 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hak akses yang dimiliki oleh masing-masing pengguna di dalam melakukan 
pengolahan data pada Internet Desktop. 
 
4.2.1 User 

a. Menggunakan iDexplorer yaitu program yang terintegrasi di dalam Internet Desktop, yang berfungsi sebagai 
sarana untuk membuat folder, menamai file/folder, meng-upload file, menghapus file/folder, mencari 
file/folder, mengakses data share, share/unshare data. 

b. Menggunakan iDwebBrowser yaitu program yang terintegrasi di dalam Internet Desktop, yang berfungsi 
untuk mengakses halaman website serta membuat bookmark sebagai pencatat link-link favorit user.  
Pembuatan web browser ini penulis kira perlu karena ketika pemakai Internet Desktop ingin menjelajahi situs 
lainnya, ia tidak perlu lagi untuk membuka halaman baru pada web browser, tetapi cukup menjalankan 
aplikasi iDwebBrowser. 

c. Menggunakan iDwriter yaitu sebuah program pengolah kata (word processor)  sederhana yang terintegrasi di 
dalam Internet Desktop, yang berfungsi untuk mengolah kata dan dilengkapi dengan fitur-fitur dasar seperti, 
membuat file baru, membuka file, menyimpan file, cetak, undo, redo, fungsi format teks (tebal, miring, garis 
bawah, coret tengah, subscript, superscript), penjajaran (kiri, tengah, kanan, sama rata), warna latar, warna 
teks, pengurutan dengan simbol, penomoran, pemasukan spasi, penghapusan spasi, link, unlink, dan 
menghapus format yang telah dipakai.  

d. Menggunakan iDaddressBook  yaitu program yang terintegrasi di dalam Internet Desktop, yang berfungsi 
untuk membuat, merubah, mengakses, dan menghapus data-data alamat, nomor telephone/handphone 
seseorang.  

e. Menggunakan iDboard yaitu program yang terintegrasi di dalam Internet Desktop, yang berfungsi untuk 
membuat, mengakses, serta menghapus data mengenai sesuatu hal yang ingin diingat oleh pengguna.  

f. Menggunakan iDcalendar yaitu program yang terintegrasi di dalam Internet Desktop, yang berfungsi sebagai 
kalender.  

g. Menggunakan iDcalculator yaitu program yang terintegrasi di dalam Internet Desktop, yang berfungsi untuk 
membantu para pengguna dalam melakukan proses penghitungan sederhana.  

h. Menggunakan iDdictionary yaitu program penerjemah yang telah terintegrasi di dalam Internet Desktop, yang 
berfungsi untuk membantu para pengguna dalam menterjemahkan suatu kata antara bahasa Indonesia dengan 
bahasa Inggris.  

i. Menggunakan iDcontrolCenter yaitu sebuah fasilitas yang terintegrasi di dalam Internet Desktop, yang 
berfungsi untuk merubah wallpaper, themes, bahasa, dan password yang dimiliki oleh tiap-tiap pengguna.  

j. Menggunakan iDimageViewer yaitu program yang terintegrasi di dalam Internet Desktop, yang berfungsi 
untuk mengakses gambar-gambar yang dimiliki oleh tiap-tiap pengguna dalam format (*.JPG, *.BMP, 
*.PNG).  

k. Menggunakan iDmemoryGame yaitu permainan sederhana yang terintegrasi di dalam Internet Desktop, yang 
berfungsi untuk menghibur atau sedikit melatih ingatan pengguna.  

l. Menggunakan petunjuk pemakaian dari tiap-tiap program yang terintegrasi di dalam Internet Desktop. 
 
4.2.2 Administrator 

a. Dapat menggunakan semua program yang tersedia dalam Internet Desktop. 
b. Memanajemen (menambah, merubah, menghapus) data user termasuk membatasi pemakaian disk masing-

masing user. 
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4.3  Perancangan Sistem 
4.3.1 Data Flow Diagram 
DFD adalah representasi grafik dari suatu sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-
aliran data diantara komponen-komponen, dan asal, tujuan  juga penyimpanan dari data tersebut. Perancangan sistem 
tersebut bisa dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1.  Konteks Diagram untuk system Dekstop berbasis web terdiri atas dua entity sebagai sumber data 
maupun sebagai penerima data. Entity dalam konteks diagram yaitu Administrator dan User. 

 
4.3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD digunakan untuk menginterpretasikan, menentukan dan mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan untuk sistem 
pemrosesan database. Berikut ini adalah ERD yang digunakan untuk sistem desktop berbasis web. Dimana ERD dibawah 
ini terdapat 6 entity yang nantinya merupakan table-tabel dalam database dari sistem yang dibuat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.  ERD Sistem Desktop Berbasis Web 
 
4.4.  Implementasi Sistem 
Konfigurasi Desktop System berbasis Web(Internet Desktop) yaitu tampilan sistem dan petunjuk operasional dari 
Desktop System berbasis Web(Internet Desktop). 
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4.4.1  Halaman Login 
Sebelum dapat menggunakan Internet Desktop, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu dengan mengisi 
nama user dan password dengan benar. Tampilan halaman login ditunjukkan seperti pada Gambar 3. 

Gambar 3.  Halaman Utama 

4.4.2 Halaman Utama 

Gambar 4.  Halaman Utama 

Pada Gambar 4, terlihat halaman utama Internet Desktop yang terdiri dari start menu, taskbar, dan wallpaper. Apabila 
pengguna mengklik start menu, akan muncul nama-nama aplikasi yang dapat digunakan antara lain iDexplorer, 
iDwebBrowser, iDaddressBook, iDcalculator, iDimageViewer, iDdictionary, iDmemoryGame, iDboard, iDtextEditor, 
iDcontrolCenter, iDcalendar, iDhelp, dan fasilitas LogOut. pengguna dapat membuka aplikasi lebih dari satu seperti 
yang terlihat pada gambar 2. Aplikasi yang telah dibuka dapat disembunyikan pada taskbar(minimize), ditutup, ataupun 
di-maximize(hanya untuk aplikasi tertentu). Apabila pengguna login sebagai administrator, akan terdapat satu aplikasi 
lagi yaitu iDuser yang berfungsi untuk memanajemen data pengguna. 
 
5. Kesimpulan  
Kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut: 
a. Dengan dibangunnya sistem desktop yang baru ini(Internet Desktop), diharapkan dapat membantu para pengguna 

internet agar dapat menggunakan desktop yang sama pada setiap komputer dengan mudah dan instan. 
b. Melalui Internet Desktop beserta aplikasi-aplikasi pendukungnya, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan standar 

para pengguna desktop dalam melakukan aktifitasnya.  
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