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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi berbagai macam kegiatan salah 

satunya dalam perusahaan yang memiliki teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaan. Jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Hampir di setiapn 

perusahaan terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi didalam perusahaan 

tersebut. Internet yang mulai populer saat ini adalah suatu jaringan komputer raksasa yang 

merupakan jaringan komputer yang terhubung dan dapat saling berinteraksi. Hal ini dapat 

terjadi karena adanya perkembangan teknologi jaringan yang sangat pesat, sehingga dalam 

beberapa tahun saja jumlah pengguna jaringan komputer yang tergabung dalam Internet berlipat 

ganda (Kips,2009). 

Penggunaan layanan jaringan semakin banyak, dikarenakan mempermudah pekerjaan yang 

dilakukan antar tiap pengguna device. Tiap pengguna device dapat berbagi data, mengirim e-

mail, melakukan printing dari komputer client. Keberadaan jaringan telah mempermudah 

banyak aktivitas. Namun sering kali terjadi masalah dengan jaringan. Misal terputus koneksi 

antar satu komputer dengan komputer yang lain, terjadi penggunaan alamat IP yang sama dalam 

satu jaringan, matinya perangkat yang digunakan bersama oleh client, matinya service yang 

dilakukan oleh komputer sehingga tidak berfungsi semestinya. Sebagai administrator jaringan, 

terkadang kesulitan melakukan problem solving dikarenakan tidak tahu akar permasalahan. 

Keberadaan sistem monitoring seperti Cacti dan Nagios, sangatlah membantu pekerjaan 

administrator jaringan untuk mencari akar permasalahan pada jaringan yang tidak berfungsi 

semestinya. Sistem monitoring yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kelebihan dan 

kekurangannnya masing-masing. Cacti, Zabbix kelebihannya adalah opensource, sehingga tidak 

diperlukan untuk membeli ataupun membayar lisensinya. Nagios memiliki dua versi, yang 

berbayar nagios XI dan yang tidak berbayar nagios 2- nagios 4. Groundwork dan Zenoss adalah 

berbayar, dengan masa free trial selama satu bulan. Kekurangan yang opensource ada pada 

kerumitan dalam penggunaannya, namun saat ini telah banyak komunitas yang mendukung 

pengembangannya agar lebih mudah digunakan. 
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Oleh karena itu, monitoring jaringan khususnya untuk memonitor status up atau down tiap 

perangkat sangat diperlukan untuk menyanggah alasan di atas untuk memudahkan mengawasi 

status tiap-tiap perangkat dan jika terjadi masalah dapat segera diketahui mana perangkat yang 

bermasalah yang menimbulkan crash pada jaringan.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa masalah yang akan diselesaikan pada Tugas Akhir ini adalah : 

a. Bagaimana membuat modul praktikum monitoring jaringan cacti dan nagios  

b. Bagaimana mengguji modul praktikum menggunakan cacti dan nagios  

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa hal yang menjadi batasan masalah yang dalam tugas akhir antara lain: 

a. Penyusunanan modul praktikum sistem monitoring jaringan. 

b. Analisa hasil percobaan praktikum sistem monitoring jaringan. 

c. Kesimpulan hasil praktikum sistem monitoring jaringan. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat modul praktikum sistem monitoring Jaringan 

untuk lab D3TKJ  mata kuliah jaringan komputer 4. 

 

1.5 Sistematika Penulisam 

Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dalam lima bab, dan setiap 

bab terdiri dari subab-subab. Untuk melakukan gambaran yang lebih jelas, maka diurai secara 

singkat mengrnai materi dari tiap bab-bab dalam penulisan pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penulisan, sistematika penulisan tugas akhir. 
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BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi penjelasan tentang mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 

menjadikan landasan pembuatan tugas akhir. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan dan membahas analisa dari sistem yang akan dibuat dan 

perancangn sistem meliputi : deskripsi umum sistem, kebutuhan sistem, dan 

perancangan sistem aplikasi 

BAB IV : HASIL PERCOBAAN 

Bab ini berisi hasil percobaan dari perancangan yang telah dibuat sebelumnya 

yang meliputi: percobaan monitoring lab D3TKJ 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitan yang telah di laksanakan di lab 

D3TKJ 

DAFTAR PUSTAKA : 

Berisi tentang sumber-sumber literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan 

tugas akhir. 

 


