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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi menjadi isu palin santer yang beredar dalam satu dekade terakhir. 

Revolusi informasi yang terjadi Pada abad ke-19 mengalahkan revolusi industri 

yang terjadi di Inggris pada masa lampau [1]. Kemajuan itu pula yang membuat 

civitas akademika dituntut untuk dapat mengguanakan internet dengan berbagai 

cara dan tempat. Didukung dengan banyaknya Internet Service Provider (ISP) yang 

menyediakan layanan internet secara cepat membuat makin mudah dan murah 

dalam menggunakan internet. Revolusi Informasi ini menjadi momen penting bagi 

kemajuan teknologi dunia yang memberikan perubahan luar biasa bagi kehidupan, 

cara pandang, dan budaya manusia dibidang akademik, salah satunya di Univesitas 

Muhammadiyah Malang (UMM). 

Sebuah jarngan lokal yang terhubung dengan internet di Universitas 

Muhammadiyah Malnag membutuhkan server yang dapat berfungsi sebagai router 

maupun gateway sehingga komputer client dalam jaringan tersebut dapat 

melakukan komunikasi secara online. Sebuah server dituntut untuk memberikan 

layanan 24 jam real time. Terkadang karena banyaknya user yang memngakses 

melalui sebuah server menyebabkan kepadatan alur data pada jam-jam tertentu 

yang menyebabkan gagal koneksi atau request time out. 

Dalam pengelolaan sebuah server dibutuhkan seseorang yang memiliki 

kemampuan serta tanggung jawab yang tinggi dalam menjamin server tersebut 

dapat melayani komputer client dengan baik yang biasa disebut administrator 

jaringan. Tetapi kadang kala administrator jaringan tidak dapat mengawasi koneksi 

server secara 24 jam penuh, oleh karena itu untuk memperingan pekerjaan 

administrator jaringan dibutuhkan sebuah server yang dapat menginformasikan 

status koneksi dari server secara real time [2]. 

Berdasarkan kendala tersebut dibutuhkan teknologi alternatif untuk 

membantu administrator jaringan utnuk mendapatkan informasi mengenai status 

jaringannya. Teknologi ini memproses informasi berbasis SMS Gateway sehingga 
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menghasilkan perangkat lunak yang dapat membantu operator monitor jaringan 

atau yang disebut administrator jaringan Universitas Muhammadiya Malang 

dengan mudah. SMS Gataway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan 

bantuan computer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan untuk 

mendistribuasikan pesan-pesan yang generate lewat sistem informasi melalui media 

sms. 

Tekonologi monitoring jaringan yang sebelumnya di Universitas 

Muhammadiyah Malang hanya mengandalkan administrator jaringan dan aplikasi 

pembantu untuk memantau server jaringnnya tanpa adanya pemberitauan lewat 

sms. Kekurangan dari teknologi terdahulu adalah tidak adanya system 

pemberitauan administrator jaringan tentang kondisi koneks server. Sehingga 

administrator berada dalam lingkungan server agar terus dapat memantau server. 

Peneltian ini membahas tentang penerapan SMS Gateway untuk network 

monitoring system (NMS) atau sitem mpnitoring jaringan yang akan membatu 

administrator jaringan dalam pengawasan koneksi jaringan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

implementasi tugas akhir ini adalah: 

a. Bagaimana cara menerapkan sistem sms gateway untuk monitoring jaringan? 

b. Bagaimana pengiriman pesan atau sms dalam keadaan masalah, apabila 

terjadi kegagalan server? 

c. Bagaimana mengetahui kondisi server pada jaringan di UMM? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang ingin penulis capai dalam implementasi tugas akhir ini adalah: 

a. Menerapkan sistem sms gateway untuk memonitor jaringan. 

b. Mengirimkan pesan apabila terjadi kegagalan server. 

c. Mengetahui kondisi server pada jaringan kampus UMM. 
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1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam implementasi tugas akhir ini dengan beberapa 

ketentuan sebagai berkut: 

a. Sms gateway bisa mengirimkan pesan apabila jaringan mengalami kegagalan 

pada server. 

b. Sms gateway hanya diinformasikan lewat sms. 

c. Sms gateway hanya digunakan oleh administrator jaringan. 

 

1.5. Motodelogi Penelitian 

Metode dalam penyelesaian tugas akhir ini terdiri dari beberapa tahapan, 

diantaranya: 

a. Pengambilan Data 

Pengambilan data meliputi data-data yang berkaitan dengan system 

monitoring jaringan,  pengumpulkan data yang dilakukan berupa menganalisis data 

yang ada pada jaringan dan banyaknya router pada jaringan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Studi Literatur 

Network Monitoring System (NMS) atau system monitoring jaringan 

merupakan sebuah sub atau bagian dari system manajemen jaringan (Network 

Manajemen System) yang berkaitan dengan perangkat keras dan lunak. Perangkat 

keras digunakan untuk menjalankan pengoprasian computer. Perangkat lunak 

digunakan sebagai penggunaan sunber daya, seperti up/down, utilitas CPU dan 

memori, serta manajemen port. Network manajement system meruakan tool untuk  

melakukan monitoring pada jaringan atau pengawasan pada elemen-elemen pada 

jaringan komputer. Fungsi dari NMS sendiri yaitu melakukan pemantauan terhadap 

SLA (Service Level Agreement) dari bandwith yang digunakan. SMS Gateway 

merupakan pemberitahu alert atau pengingat kepada admin mengenai konektifitas 

server dengan DNS dan koneksi database server secara teraktual melalu SMS [8]. 

Gammu merupakan aplikasi manajemen ponsel berbasis teks. Kita perlu 

memasukkanperintah tertentu dan mengatur lokasi ponsel yang digunakan sebelum 

mengirim pesan atau melakukan panggilan. 
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1.6. Sistem Penulisan 

Sistematika penulisan yang diuraikan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, motodelogi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan sejumlah teori-teori dasar yang 

mendukung serta teknis pengerjaan aplikasi yang dikerjakan. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang deskripsi dan fungsi pembuatan aplikasi, 

perancangan system dan gambaran detail dari Monitoring Jaringan  yang 

dibuat. Dimana analisis tersebut membahas komponen yang dibutuhkan 

dalam pembuatan system jaringan LAN. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGJIAN SISTEM 

Bab ini berisi implementasi dan pengujian terhadap system yang telah 

dibuat dalam bentuk program komputer dengan contoh-contoh yang telah 

dibuat untuk dianalisa keberhasilan dari program itu sendiri. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari pembuatan system monitoring jaringan 

berbasis sms gateway dan saran-saran yang dikemukakan mengenai 

penggunaan system ini. 

 


