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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Monitoring System merupakan sebuah sub sistem dalam manajemen jaringan 

Network Management System (NMS) yang melibatkan penggunaan perangkat lunak 

dan perangkat keras. Perangkat lunak digunakan sebagai sistem yang mengelola 

proses pemantauan terhadap fungsi dan kinerja jaringan yang meliputi kepadatan dan 

lalu lintas dalam ukuran penggunaan lebar pita saluran data (bandwidth), pada sistem 

yang lebih kompleks, proses monitoring ini dapat dikembangkan sampai kepada 

penggunaan sumber daya, seperti sistem up/down, utilisasi CPU dan memory, serta 

manajemen port.  

Kata network monitoring menggambarkan bagaimana suatu sistem yang 

secara konstan memonitor kondisi jaringan (router, server maupuan device jaringan 

lainnya). Jika pada suatu sistem ada yang tidak berfungsi ataupun ada masalah pada 

security atau aplikasi dalam suatu sistem jaringan, maka sistem akan melakukan 

notifikasi kepada seorang network administrator atau system administrator melalui 

web system ataupun notifikasi lainnya. 

Banyaknya perangkat network yang digunakan dibutuhkan suatu mekanisme 

monitoring jaringan yang didesain untuk memantau status infrastuktur LAN / WAN 

dan memastikan perangkat-perangkat tersebut dalam kondisi normal dan aktif, dapat 

melihat statistik dalam bentuk grafik, pengecekan kondisi signal, dan dapat 

memprediksi masalah yang akan muncul atau dapat memantau paket data yang lewat 

di trafik jaringan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan pada latar 

belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan Linux Network Management System? 

2. Bagaimana cara menangani pemantauan dan pemeliharaan secara terpadu? 

3. Bagaimana cara menampilkan hasil dari Network Management System ini? 

4. Bagaimana cara menentukan perangkat yang drop atau tidak konek dengan 

jaringan? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan mengimplementasikan penggunaan Linux Network 

Management System sebagai solusi dari permasalahan adalah: 

1. Untuk mengimplementasikan Linux Network Management System.   

2. Untuk Monitoring Beban Trafik Komputer. 

3. Untuk Pemetaan Jaringan. 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak terlalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan antara lain: 

1.  Menampilkan semua item yang telah dimonitor dan pemetaan jaringan melalui 

media web. 

2. semua proses dalam pembuatan perangkat lunak hanya dilakukan pada OS 

(Operating System) linux saja. 

3. Aplikasi ini hanya untuk mengumpulkan data dan menganalisa kinerja dari 

perangkat jaringan. 

4. Apabila terjadi kesalahan pada perangkat jaringan cara membetulkanya masih  

manual. 

5. Tidak membahas secara mendalam mengenai bagaimana cara merancang dan 

membuat aplikasi dengan menggunakan berbagai macam algoritma karena 

yang diutamakan adalah membahas mengenai sistem monitoring dan mapping 

jaringan. 

1.5 Metodologi 

 Cara kerja dari sistem ini meliputi: 

1. Studi Pustaka 

Pada  tahap  ini  dilakukan  pencarian  dan  pengumpulan  literatur-literatur 

berupa  artikel,  tutorial,  jurnal,  buku  referensi,  dan  sumber  lain  yang 

berhubungan  tentang  konsep-konsep Network Management System, Wireless 

LAN,  Access Point, Linux-ubuntu. 

2. Perancangan dan Implementasi 

Semua perancangan dan implementasi disusun dengan cara 

menghubungkan beberapa perangkat jaringan antara lain:  

1. Memakai dua PC atau lebih yang memiliki OS windows maupun linux 

sebagai node yang di monitoring. 
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2. Mengaktifkan SNMP (Simple Network Managemen Protokol) pada setiap 

PC supaya dapat di ambil datanya. 

3. Mengunakan access point atau router sebagai media penghubung 

sekaligus menjadi perangkat yang di monitoring. 

4. Menginstal aplikasi cacti serta software pendukung aplikasi cacti. 

5. Mengkonfigurasi linux server management system. 

Perancangan pengujian sistem ini dengan cara server management 

system akan mengidentifikasi semua perangkat jaringan yang hidup apabila 

ada salah satu perangkat yang di matikan atau terjadi gangguan server 

management akan langsung mengetahuinya. 

 

3. Tahap Analisa  

Dari implementasi yang dilakukan, nantinya akan dilakukan analisa untuk 

mengetahui performansi dari Network Management System, Analisa ini meliputi :  

a) Bagaimana proses dan cara kerja dari Network Management System.  

b) Menganalisa status Traffik (up/down),latency ping dari perangkat jaringan 

tersebut. 

 

4. Skenario Pengujian 

Setelah semua perangkat jaringan di nyalakan sistem management akan 

melakukan pemantauan status perangkat jaringan sehingga bisa di ketahui status 

traffik (up/down), latency ping dan apabila ada salah satu dari perangkat tersebut 

mengalami gangguan dan tidak tersambung dengan jaringan maka sistem 

monitoring akan mendeteksi langsung perangkat mana yang mengalami kerusakan 

sehingga operator tidak usah mencari-cari dimana letak perangkat yang 

mengalami kerusakan dan langsung dapat di pulihkan. 

 

5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap akhir ini akan disimpulkan dan disusun laporan berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Salah satu tujuan yang ingin 

dicapai dari pembuatan laporan tugas akhir ini yaitu untuk memudahkan 

pengembangan penelitian ini dikemudian hari. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika pembahasan yang digunakan untuk menyusun laporan 

tugas akhir. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang memuat berbagai materi yang diperlukan untuk 

mendasari pemahaman pada bagian-bagian selanjutnya dan yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan tugas akhir ini. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan digunakan serta 

prinsip kerja dari system secara keseluruhan, serta desain pengujiannya. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis perancangan  pada bab 

sebelumnya. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan tugas akhir. 

 

 

            


