
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan server merupakan kebutuhan primer bagi hampir 

semua perusahaan maupun para pengguna pada umumnya, akan tetapi 

server yang merupakan sebuah mesin yang terhubung pada jaringan tidak 

selalu berjalan dengan baik, gangguan dapat terjadi baik secara hardware 

maupun software. Dalam sebuah proses komunikasi jaringan, gangguan 

sekecil apapun pada server dapat mempengaruhi kinerja seluruh jaringan 

yang terhubung. 

Untuk mengetahui kinerja sebuah jaringan maka diperlukan 

sebuah sistem monitoring jaringan (Network Monitoring System). Dengan 

mengetahui kinerja pada sebuah jaringan maka dapat ditentukan langkah 

yang tepat yang harus dilakukan bila terjadi suatu permasalahan. Untuk itu 

dibutuhkan tools atau alatuntuk dapat mengetahui kinerja pada sebuah 

jaringan agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu tool yang dapat 

digunakan untuk mengawasi atau memonitoring jaringan adalah Nagios. 

Nagios adalah tool Network Monitoring System atau yang 

disingkat NMS, yang cukup baik, dengan license open source sehingga 

bebas untuk digunakan serta dikembangan. Nagios bersifat modular, 

mudah digunakan, serta memliki skalabilitas tinggi. Modul atau plugin 

pada nagios dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, terutama 

seorang administrator jaringan. Nagios awalnya didesain untuk berjalan 

pada system operasi Linux, namun dapat juga berjalan dengan baik hampir 

disemua system operasi Unix. Nagios memiliki event handler yang 

merupakan perintah tambahan untuk system yang berupa script yang akan 

dijalankan secara otomatis apabila terjadi error atau perubahan terhadap 

system, tergantung konfigurasi yang dilakukan oleh administrator. 



1.2. Rumusan Masalah 

Network Monitoring System dengan nagios digunakan untuk 

mempermudah tugas seorang administrator dalam mengawasi aktivitas 

dalam sebuah jaringan, adapaun rumusan masalah dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menginstall Ubuntu Server 14.04 LTS beserta 

pluginnya? 

2. Bagaimana menginstall nagios pada ubuntu server? 

3. Bagaimana cara kerja nagios? 

4. Apa saja yang dapat dimonitoring dari server nagios pada client 

yang terhubung? 

5. Bagaimana stabilitas nagios jika dipasang pemutus jaringan? 

6. Dapatkah nagios melakukan log monitoring harian? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas jaringan menggunakan nagios pada ubuntu 

server yang telah dibangun. 

2. Mencatat dan menampilkan output pada browser yang telah 

terhubung pada jaringan seperti CPU load dan Memory Load. 

3. Mengurangi beban seorang administrator dalam pengecekan client 

yang telah terhubung. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dijalankan pada Linux Ubuntu Server 14.04 

2. Dijalankan pada jaringan Local Area Network (LAN) 

3. Monitoring menggunakan SNMP 

 



1.5. Metodologi  

Metodologi yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Studi Pustaka 

Tahap ini dilakukan antara lain untuk mengumpulkan beberapa 

literatur tentang  network monitoring system dan Nagios dari 

berbagai sumber seperti jurnal dan artikel. Selanjutnya dilakukan 

pendalaman materi dengan mencari beberapa sumber yang berbeda 

dan memahami secara garis besar tentang Network Monitoring 

System dan Nagios. 

 

2. Analisa Masalah 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap masalah yang ada, seperti 

bagaimana cara agar nagios mampu medeteksi aktifitas pada 

jaringan. 

 

3. Rancang Sistem dan Implementasi 

Realisasi dari tahap analisa masalah yaitu dengan 

mengimlementasikan nagios kedalam ubuntu server 14.04 untuk 

melakukan pendeteksian aktifitas pada jaringan. 

 

4. Analisa Hasil dan Ujicoba 

Tahap ujicoba dilakukan dengan menerapkan nagios menggunakan 

beberapa computer atau laptop yang dihubungkan pada jaringan 

Local Area Network (LAN) dan mengawasi aktivitas yang terjadi 

pada jaringan. 

 

Skenario Pengujian 

Server nagios terhubung pada beberapa client yang terhubung, 

kemudian dari client yang terhubung tersebut akan di monitoring 

oleh nagios server, seperti CPU load, Disk Usage dan memory load, 



serta akan dilakukan pengujian pada nagios server bila dipasang 

sebuah alat pemutus jaringan, sehingga dapat diketahui apa yang 

terjadi pada nagios server bila terdapat jaringan yang terputus secara 

tiba-tiba 

5. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan 

Penulisan laporan disesuaikan dengan hasil yang telah diperoleh dari 

menganalisa hasil ujicoba yang telah dilakukan. Dalam hal ini 

penulisan laporan dalam bentuk skripsi yang bentuk bakunya telah 

diatur oleh pihak jurusan Teknik Informatika. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir ini, maka 

penulisan skripsi dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodologi dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori tentang hal-hal yang berhubungan 

degan tugas akhir sesuai deengan judul yang telah diajukan. 

BAB III : ANALISA dan PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana cara 

membangun network monitoring system menggunakan nagios 

dan bagaimana cara mendeteksi aktivitas pada jaringan. 

BAB IV : IMPLEMENTASI dan PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dari hasil analisa dan 

rancangan yang telah dibangun, serta dilakukan pengujian pada 

hasil pengerjaan. 

 



BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil 

implementasi dan ujicoba yang telah dilakukan serta saran 

yang dibutuhkan agar tugas akhir ini dapat dikembangkan 

lebih lanjut. 

 


