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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan layanan jaringan semakin banyak, dikarenakan mempermudah 

pekerjaan yang dilakukan antar tiap pengguna device. Tiap pengguna device 

dapat berbagi data, mengirim e-mail, melakukan printing dari komputer client 

keberadaan jaringan sangat mempermudah banyak aktivitas. Namun sering kali 

terjadi masalah dengan jaringan, misalnya terputusnya koneksi antar satu 

komputer dengan komputer lain atau komputer client dengan komputer server, 

terjadinya penggunaan IP address yang sama dalam satu jaringan, matinya 

service yang dilakukan oleh komputer sehingga tidak berfungsi semestinya. 

Sebagai administator jaringan terkadang kesulitan melakukan problem solving 

karena tidak tahu akar permasalahan yang sedang terjadi. 

Keberadaan sistem monitoring seperti Cacti, Nagios, Zabbix, Groundwork, 

Zenoss sangatlah membantu pekerjaan administrator jaringan untuk mencari 

akar permasalahan pada jaringan yang sedang mengalami trobel atau tidak 

berfungsi semestinya. Sistem monitoring yang telah disebutkan sebelumnya 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cacti, Zabbix, 

kelebihannya adalah opensource sehingga tidak diperlukan untuk 

mengeluarkan biaya untuk membeli lisensinya. Nagios memiliki dua versi yaitu 

yang berbayar adalah Nagios XI dan yang free lisensi adalah Nagios 2 dan 

Nagios 4. Groundwork dan Zenoss adalah jenis yang berbayar dengan masa free 

trial satu bulan. Kekurangan yang opensource ada pada kerumitan dalam 

pembangunannya, namun saat ini telah banyak komunitas yang mendukung 

pengembangannya agar lebih mudah digunakan. 

Pada masa kini opensource lebih cenderung digunakan karena adanya 

dukungan komunitas dan tutorial yang beraneka ragam yang dapat di cari di 

internet. Pada Laboratorium D3-TKJ belum mempunyai sistem monitoring 
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untuk memantau traffic data yang terjadi pada masing-masing komputer, baik 

yang menggunakan sistem operasi windows maupun yang sudah memakai 

linux. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem monitoring untuk memantau 

aktivitas penggunaan komputer yang ada pada Laboratorium D3-TKJ. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penyusunan proyek akhir yang telah 

diuraikan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi dirumuskan sebagai berikut 

: 

1) Bagaimana proses instalasi cacti ? 

2) Bagaimana konfigurasi cacti ? 

3) Bagaimana cara Cacti bekerja dan menghasilkan data monitoring 

selama 1 minggu? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1) Menginstal aplikasi Cacti sebagai server untuk monitoring komputer 

dilaboratorium D3 TKJ. 

2) Mengkonfigurasi server Cacti beserta 20 PC laboratorium agar saling 

terhubung dan termonitoring dengan baik. 

3) Memonitoring 20 unit komputer yang ada dilaboratorium selama1 

minggu. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Karena pembahasan masalah monitoring meliputi aspek yang cukup luas, 

dan untuk proyek akhir ini mempunyai batasan masalah : 

1) Sistem yang dibuat hanya untuk lingkungan Laboratorium D3 TKJ 

kampus III UMM. 
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2) Yang dimonitoring hanya komputer yang ada pada Laboratorium D3 

TKJ 

 

1.5 Metodelogi 

Pelaksanaan tugas akhir ini dilakukan dengan metode dan sistematika sebagai 

berikut :  

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada studi pustaka ini dilakukan pengumpulan berbagai literatur atau 

refrensi dan wawasan yang mencakup semua bidang mengenai sistem 

monitoring 

.  

1.5.2  Analisa Kebutuhan Perangkat 

Pada tahap ini dilakukan persiapan untuk memenuhi kebutuhan 

perangkat yang mendukung pengimplementasian, pengujian serta analisis 

sistem monitoring baik server maupun client yang berupa : 

 Komputer / Laptop 

 OS Debian 

 cacti-0.8.7i.tar.gz 

 cacti-plugin-0.8.7h-PA-v3.0.tar.gz 

 cacti-spine-0.8.8b.tar.gz 

 

1.5.3 Implementasi Sistem Monitoring 

 Menerapkan rancangan yang telah disusun sebelumnya, dilakukan 

dengan menginstall paket – paket yang dibutuhkan oleh Cacti. Diantaranya  

ada web server (httpd), php, database (mysql), dan snmp. Barulah 

menginstall paket yang ada dalam cacti dengan mengekstraknya kemudian 

lakukan instalasi wizard pada web. Memasang server monitoring pada 

jaringan yang sama dengan client – client yang dipantau. Menginstall dan 

mengkonfigurasi smnp pada komputer yang ada di laboratorium D3 TKJ. 
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1.5.4 Pengujian 

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian sistem menggunakan cara 

mengakses web dari server sistem monitoring. Setelah sistem tersebut 

berjalan beberapa jam akan didapati data berupa traffic pada graph dalam 

sistem cacti 

 

1.5.5 Analisa 

Setelah dilakukan pengujian kesemua sistem , tahapan terakhir adalah 

menganalisa keakuratan laporan dan peringatan yang di berikan oleh server 

sistem monitoring yaitu dengan cara mematikan service yang ada pada 

komputer yang dipantau atau dengan mematikan komputer atau layanan 

yang dipantau. Setelah itu dibuat kesimpulan sesuai dengan analisanya. 

 

1.5.6 Penyusunan Laporan 

Pembuatan laporan dilakukan setelah semua tahap terselesaikan 

sehingga hasil yang diperoleh dari pembuatan sistem dapat dijelaskan secara 

rinci sesuai dengan data – data yang diperoleh. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : Landasan Teori 

Pada BAB ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta 

atau kasus yang sedang dibahas yaitu mengenai sistem Monitoring Komputer 

Menggunakan Aplikasi CACTI. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai 
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berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat 

sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang 

ditiliti pada BAB IV. 

BAB III : Perancangan Sistem 

Bab ini membahas secara sederhana langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan. antara lain Metode Pendekatan Masalah, Spesifikasi Penelitian, 

Populasi dan Metode Penentuan Sampel, Hipotesa sementara, Metode 

Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian  

 

 

Di dalam BAB ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, 

ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang 

dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat 

menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang 

telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik 

atau penjelasan kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan 

pembahasan bersangkutan. 

BAB V : Penutup 

BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di pada 

masing-masing BAB sebelumnya. Sehingga tersusun atas Kesimpulan dan 

Saran. 


