
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Network monitoring merupakan sistem yang secara berkesinambungan 

melakukan proses monitoring secara terus menerus pada saat sistem jaringan aktif 

sehingga jaringan dapat dideteksi sedini mungkin. Monitoring sistem dapat secara 

periodik menghubungi suatu web server untuk menjamin adanya respon dari web 

server. Namun jika muncul masalah pada sistem jaringan, maka sistem akan 

memberikan notifikasi kepada operator agar dapat ditangani dengan cepat melalui 

sms, email, atau notifikasi lainnya. 

Kegiatan untuk memonitor jaringan di perusahaan tersebut memiliki 

beberapa kendala dan masih kurang efisien. Operator jaringan di perusahaan 

tersebut selalu memantau kondisi  jaringan melalui komputer sehingga efisiensi 

waktu kurang. Dalam tugas akhir ini saya ingin memberikan solusi sistem untuk 

meringankan pekerjaan seorang operator jaringan untuk memonitor jaringan 

dengan mudah. Saat jaringan wireless terjadi down atau mati maka secara 

otomatis memberikan notifikasi berupa sms kepada operator yang bersangkutan, 

setelah itu operator akan tahu jaringan wireless mana yang bermasalah tanpa harus 

selalu memantau melalui monitor komputer. Maka dari itu penggunaan sms 

gateway sebagai solusi untuk mempermudah mendeteksi perangkat secara singkat 

dan efisien agar operator jaringan dapat dengan mudah mengetahui keadaan 

jaringan meskipun berada di luar kantor. Namun sms gateway ini hanya bisa 

menerima notifikasi dan tidak bisa melakukan balasan sms kepada server yang 

memberikan notifikasi tersebut. Jika kondisi wireless nyala pertama kali setelah 

keadaan down, maka akan memberikan notifikasi ke handphone dengan status up. 

Berdasarkan kendala di atas dikembangkan proses informasi berbasis sms 

gateway sehingga menghasilkan perangkat lunak yang dapat membantu operator 

memonitor jaringan perusahaan dengan mudah dan tidak memerlukan biaya. Sms 

gateway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan komputer 

dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan untuk mendistribusikan 



pesan-pesan yang di generate lewat sistem informasi melalui media sms yang 

ditangani oleh jaringan seluler. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang terdapat pada 

tugas akhir adalah : 

a. Bagaimana menerapkan sistem pada sms gateway untuk memonitor jaringan 

wireless di perusahaan tersebut. 

b. Bagaimana mengirimkan notifikasi bila terjadi error melalui sms. 

c. Bagaimana mengetahui kondisi status jaringan wireless yang dimonitor. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sedangkan batasan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

a. Sms gateway dipergunakan untuk mendeteksi jaringan wireless yang tidak 

berjalan atau down. 

b. Bisa menerima notifikasi sms secara otomatis bila jaringan wireless tidak 

berjalan. 

c. Hanya dapat digunakan oleh operator yang bersangkutan. 

d. Notifikasi hanya diinformasikan melalui sms. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. Menerapkan sistem pada sms gateway untuk memonitor jaringan wireless. 

b. Mengirimkan notifikasi bila terjadi error melalui sms.. 

c. Mengetahui kondisi jaringan wireless yang dimonitor. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. Studi literatur  

Network Monitoring System (NMS) merupakan sebuah sub sistem dalam 

manajemen jaringan (Network Management System) yang melibatkan 

penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak digunakan 



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

serta manajemen port. NMS merupakan tool untuk melakukan 

monitoring/pengawasan pada elemen-elemen dalam jaringan komputer. Fungsi 

dari NMS adalah melakukan pemantauan terhadap kualitas SLA (Service Level 

Agreement) dari Bandwidth yang digunakan. Hasil dari pantauan tersebut 

biasanya dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak 

manajemen, disisi lain digunakan oleh administrator jaringan (technical 

person) untuk menganalisa apakah terdapat kejanggalan dalam operasional 

jaringan. 

b. Pengambilan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan monitoring 

jaringan wireless. Menganalisis data agar mengetahui keadaan wireless dan 

banyaknya jaringan wireless yang dimonitor oleh perusahaan tersebut. 

c. Perencanaan  

Perencanaan sistem meliputi proses perancangan arsitektur sistem dan flow 

chart. Arsitektur sistemnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 1.1 Arsitektur Sistem 

 

Penjelasan : Sistem akan berjalan dengan menggunakan modem yang akan 

menghubungkan komputer dengan handphone. Saat komputer 

menginformasikan salah satu atau beberapa wireless mengalami down maka 

secara otomatis akan memberikan notifikasi melalui sms. 

 



 

     Flowchart Simpan Nomor HP:  
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Gambar 1.1a Flowchart Simpan Nomor Hp 
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Flowchart SMS Gateway:  
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Gambar 1.1b Flowchart SMS Gateway 

 

 Penjelasan : 

Flowchart ini dimulai dengan input data yaitu memasukkan nomer hp admin, 

kemudian nomer hp tersebut akan disimpan dalam data base. Jika jaringan 

wireless mati atau down, maka sms gateway akan memproses sehingga 

memberikan notifikasi yang secara otomatis akan diberitahukan kepada admin 

berupa sms. Jika gagal maka sistem akan kembali lagi untuk memproses. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

  Untuk menjaga keruntutan dalam pembahasan Tugas Akhir  ini, maka 

sistematika penulisan yang digunakan dalam proyek akhir yang berjudul 

Monitoring Jaringan LAN PT. INDOMARINE Berbasis SMS Gateway adalah 

sebagai berikut : 

Start 

Gangguan 

? 

Kirim  

Pesan 

Berhasil 

? 

End 



 

Bab I  : Pendahuluan 

    Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan tugas 

akhir ini. 

Bab II :   Landasan Teori 

    Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yang mendukung 

serta teknis pengerjaan aplikasi yang dikerjakan. Berisi tentang 

pembahasan secara garis besar tentang Network Monitoring serta 

metode yang digunakan. 

Bab III :  Analisa dan Perancangan Sistem 

    Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem 

yang akan dibuat, meliputi: analisis permasalahan dan perancangan 

model yang berisi perancangan data serta perancangan progam. 

Analisis yang diterapkan adalah bagaimana model yang dibuat mampu 

menyelesaikan permasalahan pada kasus monitoring jaringan LAN. 

Bab IV :   Implementasi dan Pengujian 

    Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan   sistem 

yang telah dibuat pada Bab III dan membahas tentang pengujian dari 

sistem yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan dengan melakukan 

serangkaian uji coba untuk mengetahui apakah sistem yang ada dapat 

berfungsi dengan baik. 

Bab V : Penutup 

    Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil implementasi dari pengujian. Sedangkan saran berisi 

tentang usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari 

permasalahan yang dikaji. 

 


