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Abstrak—Laboratorium Penelitian Terpadu (LPT) Universitas Syiah Kuala memiliki banyak resource yang 
dipergunakan untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. Namun LPT sendiri memiliki kesulitan dalam 
melakukan pengawasan dan pengelolaan penggunaan resource tersebut. Untuk itu LPT merasa perlu adanya suatu 
aplikasi resource scheduling yang dapat mengelola dan mengawasi penggunaan resource. Tulisan ini membahas 
tentang perancangan aplikasi resource scheduling di LPT. Aplikasi ini berbasis awan sehingga minim dalam hal 
kebutuhan infrastruktur untuk menjalankan dan pemeliharaannya. Hasil pengujian dengan calon pemakai di LPT 
menunjukkan aplikasi ini dapat dipakai dan secara umum telah sesuai dengan kebutuhan LPT.

Kata kunci: resource scheduling, cloud computing, Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Syiah Kuala, Google 
App Engine

Abstract—Laboratorium Penelitian Terpadu (LPT) Syiah Kuala University has a lot of resources that used for 
academic and non-academic activities. However the LPThas difficulty in monitoring and managing the resources 
usage. So that LPT considers to need an resource scheduling application that can manage the resource and monitoring 
its usage. This paper discusses the design of resource scheduling application in LPT. This application is a cloud-base 
application, so it minimizes the infrastructures requirement for running andmaintaning the application. The Testing 
results with potential users in LPT show that the application can be used andcorresponded to LPT requirements.

Keywords: resource scheduling, Cloud Computing, Integrated Research Laboratory University of Syiah Kuala, Google 
App Engine

I. Pendahuluan

Pada umumnya suatu lembaga atau instansi memiliki 
resource yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
lembaga atau instansi tersebut. Contohnya adalah 
Laboratorium Penelitian Terpadu (LPT) Universitas Syiah 
Kuala. Sebagai unit laboratoriun penelitian yang dimiliki 
Universitas Syiah Kuala, LPT memiliki banyak resource 
yang dipergunakan untuk memenuhi tugas pokoknya, 
yaitu melakukan penelitian. Selain itu LPT juga memiliki 
beberapa ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan 
akademik maupun non-akademik. Resource tersebut 
sering dipinjam atau dipergunakan oleh pihak luar LPT, 
baik pihak di lingkungan maupun di luar Universitas Syiah 
Kuala yang ingin melakukan kegiatan survei lapangan, 
penelitian, dan lain-lain.

Namun LPT juga memiliki kesulitan yang dihadapi 
dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan penggunaan 
resource yang ada. Seperti tidak adanya catatan mengenai 
riwayat pemakaian resource sehingga ada keraguan 
akan kondisinya, serta sistem pengelolaan penjadwalan 
penggunaan resource saat ini yang masih dikelola secara 
manual. Untuk itu LPT merasa perlu adanya suatu aplikasi 

Resource Scheduling yang dapat mengelola penjadwalan 
penggunaan resource dan pengawasannya. Namun untuk 
menjalankan sistem aplikasi tersebutdibutuhkanperangkat 
server dan infrastrukturnya, seperti jaringan LAN, UPS, 
listrik yang memadai, dan lain-lain. Selain itu juga 
diperlukan sumber daya manusia yang bertugas untuk 
melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pengawasan 
perangkat server dan infrastrukturnya tersebut. LPT 
sendiri tidak ingin ada unit khusus yang menangani hal-
hal tersebut karena akan membutuhkan biaya tambahan 
yang tidak sedikit. Selain itu LPT hanya ingin fokus pada 
pelaksanaan tugas pokoknya. Sehingga solusinya adalah 
membuat aplikasi Resource Scheduling yang berbasis 
awan. Tulisan ini akan memaparkan mengenai rancangan 
aplikasi Resource Scheduling berbasis awan dengan 
menggunakan Google App Engine.

II. latar Belakang

Aplikasi Resource Scheduling adalah aplikasi berbasis 
komputasi awan. Komputasi awan atau cloud computing 
adalah suatu konsep dimana memungkinkan user untuk 
mengakses aplikasi yang terdapat pada perangkat lain 
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melalui jaringan internet [1]. Dalam mengimplementasikan 
cloud computing, aplikasi Resource Scheduling ini 
menggunakan platform Google App Engine sebagai 
hosting-nya. 

Google App Engine adalah sebuah layanan cloud 
computing untuk mengembangkan dan melakukan hosting 
aplikasi berbasis web dengan menggunakan fasilitas 
Google.Tidak seperti web server pada umumnya, Google 
App Engine hanya meminta bayaran untuk resource yang 
digunakan. Biaya pemakaian resource sudah termasuk 
CPU usage, alokasi penyimpanan per bulan, pemakaian 
bandwidth, dan layanan-layanan spesifik lainnya [2]. 
Untuk free user, Google App Engine akan memberikan 
alokasi resource  gratis, tetapi hanya cukup untuk aplikasi 
yang tidak membutuhkan banyak resource dan memiliki 
lalu lintas data yang rendah.

Karena aplikasi Resource Scheduling ini berjalan 
di atas platform Google App Engine, maka aplikasi ini 
menggunakan Google Datastore sebagai penyimpanan 
datanya. Google Datastore adalah database NoSQL yang 
disediakan oleh Google untuk melayani penyimpanan data 
yang dilengkapi dengan mesin query dan transaksi. Google 
Datastore merupakan database yang digunakan pada 
Google App Engine. Google Datastore menyimpan objek 
data dalam bentuk entitas. Sebuah entitas mempunyai satu 
atau lebih properti. Setiap properti memiliki nilai sesuai 
dengan tipe data properti tersebut, misalnya string, integer, 
boolean, dan lain-lain. Sebuah entitas mempunyai key 
sebagai identitas unik dari data. Key juga dapat disimpan 
sebagai data di dalam entitas untuk membuat referensi ke 
entitas lain [2].

Pengembangan aplikasi Resource Scheduling ini 
dilakukan dengan menggunakan platform Java EE 
(Enterprise Edition). Java EE adalah suatu platform 
Java yang didesain untuk membantu developer membuat 
suatu aplikasi yang berskala besar, multilevel, scalable, 
handal, dan aman, atau yang biasa disebut aplikasi 
enterprise. Platform Java EE mengurangi kerumitan 
dalam pengembangan aplikasi enterprise dengan cara 
menyediakan beberapa API dan runtime environment, 
sehingga developer hanya berfokus pada pengembangan 
fungsionalitas aplikasinya [3]. 

Java EE memiliki tiga jenis container, yaitu web 
container, EJB container, dan application client container. 

Pada aplikasi Resource Scheduling ini, jenis container yang 
digunakan adalah web container. Komponen-komponen 
yang terdapat pada web container Java EE adalah Java 
Servlet dan JavaServer Page [3].

Java Servlets adalah suatu teknologi java yang 
mengimplementasikan peran Common Gateway 
Interface(CGI) dalam suatu aplikasi web. CGI itu sendiri 
adalah suatu lapisan yang menghubungkan web server 
dengan aplikasi web. Sehingga Java Servlet ini bertindak 
sebagai perantara antara request dari web browser  (client) 
dengan database atau aplikasi pada server.Dari fungsi 
Java Servlet yang telah disebutkan, ada beberapa tahapan 
tugas yang dilakukan serlvet itu sendiri, yaitu [4]:

1. Membaca data-data yang dikirimkan oleh client.
2. Mencari informasi lain tentang request yang 

disertakan pada HTTP request.
3. Mengeluarkan hasil.
4. Membentuk hasil ke dalam sebuah dokumen.
5. Mengatur HTTP response.
6. Mengirimkan kembali dokumen tersebut ke 

client.

Java Server Pages (JSP) adalah suatu teknologi 
yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis 
dengan cara mengubah script dari file tersebut ke modul-
modul executable Java [5]. Bahasa HTML regular tidak 
bisa membentuk halaman web yang berisikan informasi 
yang dinamis, Sehingga halaman HTML kurang mampu 
merepresentasikan masukan-masukan client ataupun 
data-data yang bersumber dari server. Dengan JSP 
memungkinkan bagi developer meyisipkan data-data 
dinamis yang dihasilkan dari servlet pada halaman 
HTML. Halaman HTML yang telah disisipkan sintaks JSP  
disimpan dalam format .jsp.

Agar dapat mengakses Google Datastore, aplikasi 
Resource Scheduling ini membutuhkan suatu interface. 
Interface yang digunakan untuk mengakses Google 
Datastore pada aplikasi ini adalah Java Data Objects 
(JDO). Java Data Obejcts (JDO) adalah suatu Java 
API untuk mengakses objek data dalam database. JDO 
menyediakan sarana untuk melakukan penyimpanan, 
querying, dan pengambilan objek dari database[6]. JDO 
berfungsi sebagai interface untuk melakukan transaksi 
data pada Datastore Google.

III. laBoratorIum PenelItIan terPadu 
unIversItas syIah kuala

Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Syiah 
Kuala adalah salah satu unit laboratorium yang dimiliki 
oleh Universitas Syiah Kuala. Laboratorium Penelitian 
Terpadu ini memiliki aula, ruangan, laboratorium, dan 
beberapa peralatan pendukungnya yang biasa digunakan 
untuk kegiatan akademik, penelitian, mau pun survei 
lapangan. Berikut ini adalah laboratorium atau unit kajian 
yang terdapat di Laboratorium Penelitian Terpadu, yaitu:
1.  Laboratorium Analisis Lingkungan
2.  Laboratorium Energi Terbarukan

Tabel 1. Perbandingan penyimpanan data antara Google App Engine 
dengan framework aplikasi web lainnya
 

App Engine Traditional Web 
Application

Web Application 
Framewok

Google App Engine 
(Java, Phyton, Go)

Perl/CGI
PHP
Ruby on Rails
etc.

Persistent Storage Datastore RDBMS
• MySQL
• PostgreSQL
• SQL Server
• Oracle
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3.  Laboratorium Konversi Energi
4.  Laboratorium Sosial dan Kemasyarakatan
5.  Laboratorium Energi dan Mineral
6.  Laboratorium Geodesi dan GIS (Geographic 

Information System)
7.  Laboratorium Pertanian dan Pangan
8.  Laboratorium Telematika

Iv. arsItektur umum aPlIkasI

Struktur aplikasi Resource Scheduling ini 
menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC), 
dimana terdapat pemisahan antara komponen proses 
(Controller), komponen tampilan (View), dan komponen 
data (Model) [7]. Komponen View berfungsi menampilkan 
informasi kepada user dan komponen Controller berfungsi 
melakukan proses terhadap interaksi yang dilakukan 
oleh user tersebut. Sedangkan komponen model adalah 

komponen yang berisi data atau informasi yang akan 
ditampilkan pada komponen View melalui Controller.

Komponen model diimplementasikan menggunakan 
Java Data Objects (JDO) dan Google Datastore sebagai 
database-nya. Sistem database pada aplikasi ini 
menggunakan konsep Object-Oriented Database (OODB). 
Object-Oriented Database adalah jenis database yang 
direpresentasikan dalam bentuk objek dan menggunakan 
konsep pemrograman berorientasi objek. Pada OODB 
sebuah entitas dinyatakan dalam bentuk class, sedangkan 
property dinyatakan dalam bentuk variabel yang terdapat 
di dalam class tersebut. Selain itu juga terdapat method 
yang berfungsi memanggil nilai dari property atau 
variabel-nya.

Pemodelan data dari sistem aplikasi digambarkan 
dalam bentuk class diagram yang dapat dilihat pada 
Gambar 2. Dari gambar tersebut dapat dilihat terdapat 9 
class utama pada sistem. Tiap-tiap class mewakili sebuah 
entitas pada database. Kelas Pemakai memiliki variabel 
data-data pemakai aplikasi secara umum. Kelas Pengajar 
dan Pengguna memiliki variabel data-data untuk kelompok 
user pengajar dan pengguna. Kelas Pengajar dan kelas 
Pemakai memiliki relasi komposisi, yang artinya adalah 
kelas Pengajar mengandung objek dari kelas Pemakai dan 
kelas Pengajar tidak bisa berdiri sendiri tanpa objek dari 
kelas Pemakai. Kelas Pengguna dan kelas Pemakai juga 
memiliki relasi komposisi, yang artinya kelas Pengguna 
mengandung objek dari kelas Pemakai dan kelas Pengguna 
tidak bisa berdiri sendiri tanpa objek dari kelas Pemakai.

Kelas Unit Level Satu memiliki variabel data-data pada 
unit level satu. Kelas Unit Level Dua memiliki variabel 
data-data pada unit level dua. Dan kelas Unit Level Tiga 
memiliki variabel data-data pada unit level tiga. Relasi 

Gambar 1. Component diagram arsitektur aplikasi

Gambar 2. Class diagram pemodelan data
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antara kelas Unit Level Satu dengan kelas Unit Level 
Dua adalah komposisi, yang artinya satu objek kelas Unit 
Level Dua mengandung objek dari kelas Unit Level Satu 
dan objek dari kelas Unit Level Dua ini tidak dapat berdiri 
sendiri tanpa objek dari kelas Unit Level Satu. Kelas Unit 
Level Dua  dengan kelas Unit Level Tiga juga memiliki 
relasi komposisi. Sehingga satu objek dari kelas Unit 
Level Tiga juga mengandung objek dari kelas Unit Level 
Dua dan objek dari kelas Unit Level Tiga ini tidak dapat 
berdiri sendiri tanpa objek dari kelas Unit Level Dua.

Kelas Pengelola memiliki relasi asosiasi dengan kelas 
Unit Level Satu, Unit Level Dua, dan Unit Level Tiga. Ini 
dikarenakan objek dari kelas Unit Level Satu, Unit Level 
Dua, dan Unit Level Tiga hanya memiliki referensi ke 
kelas Pengelola pada propertinya yaitu berupa key.

Kelas Sumber Daya memiliki variabel data-data pada 
sumber daya (resource). Kelas Unit Level Satu, Unit 
Level Dua, dan Unit Level Tiga memiliki relasi komposisi 
dengan kelas Sumber Daya. Objek dari kelas Sumber 
Daya mengandung objek dari kelas Unit Level Satu, Unit 
Level Dua, atau Unit Level Tiga. Sehingga objek dari 
kelas Sumber Daya tidak dapat berdiri sendiri tanpa objek 
dari kelas Unit Level Satu, Unit Level Dua, atau Unit 
Level Tiga.

Kelas Berita memiliki variabel data-data yang ada pada 
berita dan kelas Jadwal memiliki variabel data-data untuk 
jadwal. Kelas Berita memiliki relasi komposisi dengan 

kelas Jadwal, yang artinya kelas Jadwal mengandung 
objek dari kelas Berita. Sehingga objek dari kelas Jadwal 
tidak dapat berdiri sendiri tanpa objek dari kelas Berita.

Kelas Sumber Daya memiliki relasi asosiasi dengan 
kelas Berita, yang artinya objek kelas Berita hanya 
memiliki referensi ke kelas Sumber Daya yaitu berupa 
key. Komponen View diimplementasikan menggunakan 
HTML yang didinamiskan dengan JavaServer Page (JSP) 
dan Bootstrap versi 3.1.0. 

Bootstrap adalah suatu framework yang digunakan 
untuk membuat tampilan halaman web[8]. Bootstrap 
dibangun dengan teknologi HTML dan CSS yang dapat 
membuat layout halaman web, tabel, tombol, form, 
navigasi, dan komponen lainnya dengan hanya memanggil 
fungsi CSS yang telah didefenisikan pada dalam berkas 
HTML. Selain itu terdapat juga komponen-komponen 
lainnya yang dibangun menggunakan JavaScript.

Struktur file JSP yang bertindak sebagai komponen 
View pada aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 3. Dari 
gambar tersebut dapat dilihat struktur yang menyusun 
komponen View pada aplikasi. Ada terdapat 10 package 
yang masing-masing berisi file JSP untuk menampilkan 
halaman sesuai dengan fungsionalitasnya. Package admin 
berisi file JSP untuk menampilkan halaman fungsionalitas 
CRUD user admin, dan begitu seterusnya.

Komponen dari Controller diimplementasikan dengan 
menggunakan Java Servlet. Struktur package komponen 
Controller dapat dilihat pada Gambar 4. Dari gambar 
tersebut dapat dilihat struktur pada package Controller. 
Di dalam package Controller ini, terdapat beberapa 
packagelain yang berisikan beberapa servlet. Servlet 
tersebut berfungsi sebagai Controller untuk fungsionalitas 
sesuai dengan nama package-nya. Package ctrl.admin 
berisi servlet untuk proses Create-Read-Update-Delete 
(CRUD) yang berhubungan dengan user Admin. Begitu 
pula dengan package lainnya.

v. hasIl dan PemBahasan

Aplikasi Resource Scheduling ini menggunakan 
platform Google App Engine versi 1.9.17 dan dibangun 

Gambar 3. Site map komponen view

Gambar 4. Package diagramkomponen Controller pada aplikasi
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dengan menggunakan tools Eclipse Java EE IDE.Selain 
itu digunakan pula Bitbucket sebagai repository kode-
kode programnya. Untuk menjalankan fungsi-fungsi 
Java Servlet dan JSP, aplikasi ini menggunakan platform 
Java EE 7. Berikut ini adalah beberapa tampilan halaman 
aplikasi.

Gambar 5 adalah tampilan halaman login dari aplikasi 
Resource Scheduling LPT. Unsyiah yang telah dibangun. 
User dapat melakukan login ke aplikasi dengan mengisikan 
email dan password. Gambar 6 adalah tampilan halaman 
beranda aplikasi. Tampilan ini muncul sebagai halaman 
utama apabila user telah berhasil melakukan login ke 
aplikasi.Gambar 7 adalah tampilan halaman daftar admin. 
Halaman ini berisi fungsionalitas untuk melakukan 
penambahan, penghapusan, dan pengubahan data user 
Admin. Gambar 8 adalah tampilan halaman daftar sumber 
daya (ruangan dan peralatan) yang ada di salah satu 
unit kajian di LPT. Unsyiah.Gambar 9 adalah tampilan 
halaman daftar berita permohonan yang telah diusulkan 
oleh calon pengguna sumber daya ke pengelola sumber 
daya di unit terkait.

Untuk menguji fungsionalitas aplikasi Resouce 
Scheduling ini, dilakukan beberapa pengujian, antara lain 
yaitu pengujian Unit Testing, pengujian Whitebox Testing, 
dan pengujian Blackbox Testing. Ketiga pengujian ini 
dilakukan terhadap seluruh fungsionalitas  dan sistem 
kerja aplikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan hasil 
keluarannya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
Dari hasil ketiga pengujian ini dapat disimpulkan bahwa 
seluruh fungsionalitas pada aplikasi telah berjalan dengan 
baik dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Selanjutnya aplikasi Resource Scheduling ini di-
deploy ke Google App Engine agar dapat diakses oleh 
publik. Proses deployment dilakukan menggunakan 
tools Eclipse Java EE IDE. Gambar 10 adalah tampilan 
halaman dashboard aplikasi Resource Scheduling pada 
Google App Engine. Melalui dashboard ini dapat dilihat 
seluruh aktivitas data yang terjadi, seperti total request per 
hari, total resource yang digunakan, total server error, dan 
lain-lain.

Selanjutnya dilakukan pengujian usabilitas untuk 
menguji pemahaman user terhadap tampilan atau desain 
aplikasi, tahapan aktivitas user, dan mendeteksi spesifikasi 

lain yang terlewatkan.  Pengujian ini telah dilakukan oleh 
beberapa partisipan yang mewakili masing-masing peran. 
Partisipan untuk kelompok user pengelola berasal dari staf 
Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Syiah Kuala, 
sedangkan partisipan untuk kelompok user pengguna 
berasal dari kalangan mahasiswa.

Dari hasil pengujian ini, ditemukan beberapa masalah 
yang terdapat pada tampilan, tahapan aktivitas, dan 
spesifikasi yang terlewatkan pada aplikasi. Masalah-
masalah yang ditemukan dari hasil pengujian usabilitas ini 
dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari keseluruhan hasil pengujian ini, dapat disimpulkan 
bahwa aplikasi dapat dipakai dan secara umum telah 
sesuai dengan kebutuhan Laboratorium Penelitian 
Terpadu Universitas Syiah Kuala. Hanya perlu beberapa 
penyesuaian dan perbaikan pada aktivitas-aktivitas yang 
memiliki masalah.

vI. kesImPulan

Kesimpulan dari tulisan ini adalah aplikasi Resource 
Scheduling berbasis awan ini telah dirancang dan berjalan 
dengan baik di atas platform Google App Engine. Seluruh 
fungsionalitas aplikasi telah diuji dan telah sesuai dengan 
spesifikasi yang dibutuhkan oleh LPT.  Sehingga aplikasi 
ini dapat dipakai dan secara umum telah sesuai dengan 
kebutuhan Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas 
Syiah Kuala, hanya diperlukan beberapa penyesuaian dan 
perbaikan pada bagian-bagian tertentu.
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