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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Server merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah jaringan 

komputer. Server berfungsi menyediakan layanan kepada client dalam 

jaringan tersebut. Selain itu server jg bertugas mengatur lalu lintas data 

dalam sebuah jaringan. Di dalam server terdapat sistem operasi yang 

memuat berbagai macam layanan yang menggunakan arsitektur client 

server. Layanan tersebut dapat berupa web server, mail server, data center, 

proxy server dan lain-lain. 

Saat ini ada berbagai macam sistem operasi server salah satunya 

yang berbasis open source yaitu ClearOS. ClearOS diturunkan dari linux 

CentOS. Selain memiliki fitur yang lengkap antara lain Antivirus, 

Antispam, Content Filter, VPN, Webserver, Mail Server, Data Center dan 

lain-lain, ClearOS juga sangat mudah dikonfigurasi karena memiliki 

tampilan webconfig yang sangat mudah dipahami. 

Server memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah 

jaringan. Oleh karena itu, administrator jaringan perlu senantiasa 

memonitor kinerja server, sehingga apabila terjadi kesalahan pada server 

maka akan diketahui oleh administrator jaringan untuk selanjutnya dapat 

segera ditindak lanjuti. Namun seorang administrator jaringan tidak selalu 

dapat memonitor servernya secara langsung karena alasan mobilitas yang 

tinggi. Untuk mengatasi hal itu diperlukan suatu aplikasi mobile yang dapat 

terhubung dengan server ClearOS dan memonitor kinerja server secara real 

time dan menampilkannya dalam bentuk grafik, sehingga seorang 

administrator jaringan dapat dengan mudah melihat aktifitas servernya 

sewaktu-waktu hanya melalui smartphone tanpa harus repot membawa 

komputer ataupun laptop. 

Aplikasi ini nantinya akan berjalan pada platform Android karena 

platform ini berbasis linux yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengeksplorasi dan mengembangkan piranti mobile phone sehingga piranti 
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mobile tersebut memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan 

platform mobile lainnya. Selain itu, Android juga mendukung fitur 

streaming data melalui beberapa konektivitas, baik melalui WiFi ataupun 

paket data mobile yang nantinya diperlukan untuk pengiriman data dari 

server ClearOS. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok 

permasalahan antara lain : 

a.  Bagaimana membuat koneksi antara mobile device Android dengan 

server ClearOS. 

b.  Bagaimana merancang aplikasi berbasis Android untuk memonitor 

server ClearOS yang mampu menampilkan laporan besarnya 

bandwidth dan resource hardware dalam bentuk grafik. 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 

a. Mengetahui bagaimana cara memonitoring server ClearOS. 

b. Mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android yang mampu 

menampilkan laporan besarnya bandwidth dan resource hardware 

dalam bentuk grafik. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini, 

telah dibuat batasan masalah sebagai berikut : 

a. Server yang dimonitor menggunakan sistem operasi ClearOS dengan 

fitur default. 

b. Server ClearOS ini juga difungsikan sebagai gateway server. 

c. Aspek yang dimonitor adalah bandwidth dan penggunaan memori serta 

load average server dan ditampilkan dalam bentuk grafik. 

d. Proses monitoring dilakukan melalui jaringan internet. 
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1.5 Metodologi 

Pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa tahap pengerjaan, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

 Langkah awal yang akan dilakukan adalah meneliti dan mengamati 

langsung proses kerja server kemudian melakukan studi pustaka 

dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek 

penelitian secara teoritis serta mempelajari referensi dari internet. 

b. Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan sistem yang meliputi : 

1. Perencanaan Arsitektur Sistem 

Tahap ini meliputi perancangan sistem dengan menggunakan studi 

literatur dan mempelajari konsep teknologi dari perangkat lunak 

yang digunakan.  

2. Perencanaan Proses. 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan proses yang 

dilakukan oleh sistem monitoring server ClearOS.  

3. Perencanaan Antarmuka (Interface) 

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka (interface) untuk 

memudahkan pengoperasian perangkat lunak pada sistem yang 

dibangun. 

c. Implementasi 

Mengimplementasikan rancangan sistem yang sudah dibuat pada tahap 

sebelumya menjadi sebuah aplikasi. 

d. Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap aplikasi dan pengukuran 

kinerja untuk kemudian dilakukan perbaikan apabila terdapat 

kesalahan sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil uji coba 

tersebut. 
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e. Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Penyusunan laporan dilakukan untuk memberikan penjelasan berkaitan 

dengan data-data yang telah terkumpul dan juga sebagai dokumentasi 

dari tugas akhir. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan serta sistematika penulisan 

tugas akhir ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bagian ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bagian ini berisi pembahasan tentang analisis kebutuhan sistem serta 

pemodelan aplikasi yang akan dibuat. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bagian ini berisi tentang proses pembuatan aplikasi sesuai dengan sistem 

yang telah dirancang sebelumnya serta membahas teknik pengujian dari 

aplikasi yang telah dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran atas aplikasi yang telah dihasilkan. 


