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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang  

Pada sebuah perusahaan memiliki banyak  komputer untuk 

menyelesaikan pekerjaan mereka. Pada setiap komputer memiliki aplikasi 

yang membutuhkan perbaruan untuk memaksimalkan kinerja dari aplikasi 

tersebut. Kebutuhan update software terkadang sangat merepotkan jika harus 

dilakukan tiap komputer. Adapun keamanan pada pengiriman data update 

software antar jaringan yaitu client-server bisa menjadi suatu permasalahan 

ketika dilakukannya proses penginstalan pada komputer tujuan. Pengiriman 

data update software kepada beberapa client juga membutuhkan waktu yang 

cukup lama. 

Software update adalah suatu data yang dibutuhkan  untuk memperbarui 

aplikasi atau software yang sudah terinstall sebelumnya. Suatu solusi tentang 

pengiriman data update software secara otomatis antara komputer server 

kepada client telah ada dari sebuah skripsi yang disusun oleh Arif Susanto 

berjudul “Implementasi Mobile Agent pada Automatic Software Update”. 

Dalam skripsi tersebut penulis memanfaatkan kemajuan teknologi komputasi 

terdistribusi dengan agent. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan 

teknologi agent. 

 Jika pada skripsi sebelumnya membuat implementasi  otomatisasi 

update software dengan memanfaatkan mobile agent maka disini penulis akan 

mengembangkan dari skripsi sebelumnya dengan menambahkan teknik 

kompresi untuk data update yang dikirimkan oleh pihak agent server pada 

para client-nya. Teknik kompresi adalah suatu teknik memperkecil atau 

memampatkan data sehingga ukurannya lebih kecil. Tujuannya adalah untuk 

mempercepat dalam transmisi datanya dan melindungi data update itu sendiri. 

Algoritma yang akan dipakai untuk implementasi teknik kompresinya adalah 

algoritma DMC (Dynamic Markov Compression) dimana pada algoritma 

tersebut bekerja sangat baik dan teruji pada data binari. Adapun judul tugas 
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akhir yang akan penulis buat adalah “Sistem Kompresi pada Update Software 

Berbasis Mobile Agent”.  

 

1.2. Rumusan masalah 

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

 Bagaimana merancang suatu sistem yang menerapkan teknik 

kompresi pada update software berbasis mobile agent? 

 Bagaimana mobile agent menangani pengiriman data dan update 

sebuah software dalam suatu jaringan client server? 

 

1.3. Tujuan  

  Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas adalah: 

 Membuat suatu sistem otomatisasi update software dimana pada 

pengiriman datanya adalah data yang terkompresi. 

 Memaksimalkan fungsi jaringan untuk pengiriman data update sofware. 

 

1.4.  Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang belakang masalah dan rumusan masalah 

diatas, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

 File yang dibutuhkan untuk update software adalah software yang 

berjalan diatas JVM (Java Virtual Machine). 

 Menggunakan framework JADE. 

 Menggunakan algoritma kompresi DMC (Dynamic Markov 

Compression) untuk teknik kompresi. 

 File yang dibutuhkan untuk update software bertype .class 

 

1.5. Metodologi 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir 

ini adalah: 

a. Studi pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang 

diperlukan dalam proses perancangan dan implementasi sistem yang 

akan dibangun, serta analisis terhadap data-data yang dibutuhkan. 
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Mempelajari berbagai macam literature tentang konsep-konsep yang 

berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun literatur yang dipelajari 

untuk keperluan mengumpulkan informasi yaitu 

 Mempelajari algoritma DMC untuk  kompresi data update 

 Mempelajari konsep dasar mobile agent 

 Mempelajari mengenai pemrograman berbasis JAVA 

khususnya framework JADE 

 Mempelajari mengenai jaringan client server 

b.  Analisis dan perancangan sistem 

Perancangan  sistem  meliputi  perancangan  jaringan  dan 

perangkat lunak. Perancangan jaringan tersusun dari beberapa client dan  

sebuah server.  Sedangkan  perancangan perangkat lunak yaitu dimulai 

dari interface server dan membuat agent yang didelegasikan, 

mengimplementasikan teknik kompresi pada pengiriman data yang 

dilakukan agent server kepada agent client. 

c. Implementasi 

Program  aplikasi  yang  telah  dihasilkan  melalui  perancangan 

sistem  tersebut,  selanjutnya  diimplementasikan  pada  komputer client 

dan komputer server. Selain  itu,  pada  tahap  ini juga  menjelaskan  

langkah-langkah  yang  dilakukan  saat mengeksekusi  program  dan  

pengujian  terhadap  program. 

d. Pengujian  

Pada tahap ini adalah untuk mengamati sistem apakah berjalan 

sesuai dengan yang di inginkan, sehingga dapat diambil sebuah 

kesimpulan. Hasil pengujian sistem yang dibuat untuk memeriksa apakah 

hasil implementasi dari sistem kompresi pada pengiriman data update 

software dibuat sesuai dengan analisa rancangan setelah itu dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui bug yang disempurnakan kemudian. 

e. Analisa dan pelaporan 

Kegiatan ini dilakukan sistem yang telah selesai dibuat dan telah 

dilakukan pengujian. Setelah pembuatan selesai maka akan diadakan 

penganalisaan terhadap pengujian sistem untuk mengetahui bug yang 

disempurnakan. 
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1.6. Sistematika penulisan 

Buku Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun 

secara sistematis, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas latar 

belakang dan tujuan pembuatan perangkat lunak, serta permasalahan 

yang dihadapi dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. Selain itu dijelaskan 

pula pembatasan terhadap masalah yang akan dihadapi serta metodologi 

yang dipakai untuk menyelesaikannya. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori dasar yang menunjang pengerjaan 

Tugas Akhir, meliputi penjelasan mengenai framework JADE, arsitektur 

mobile  agent, konsep algoritma DMC yang digunakan untuk kompresi 

pada data update software. 

BAB III PERANCANGAN SYSTEM 

Dalam bab ini diuraikan mengenai sistem yang akan dibangun 

yakni mengenai perancangan arsitektur sistem, perancangan data beserta 

proses – proses yang ada, serta perancangan antarmuka untuk 

menjalankan perangkat – perangkat lunak yang berada dalam sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Dalam bab ini diuraikan implementasi dari perancangan yang 

telah dilakukan sebelumnya yakni implementasi arsitektur sistem dengan 

pengadaan komputer – komputer client dan server  beserta perangkat – 

perangkat lunaknya. Dan berisi tentang uji coba yang telah dilakukan 

terhadap sistem yang telah dibuat beserta analisis dari hasil uji coba 

tersebut. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang didapat dari pembuatan Tugas Akhir ini 

dan dilengkapi dengan saran untuk kemungkinan pengembangan 

selanjutnya. 

 


