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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam 

suatu organisasi. Fungsi sistem informasi menurut Bodnar dan Hopwood  adalah 

untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna (Kadir, 

2014). Sehingga dengan adanya sistem informasi, suatu organisasi akan mendapat 

kemudahan dalam hal pengelolaan informasi serta untuk memperlancar business 

process dalam organisasinya. 

Sistem informasi saat ini telah digunakan di berbagai bidang termasuk di 

bidang networking. System administrator memanfaatkan sistem informasi untuk 

dijadikan sebagai media monitoring infrastruktur jaringan yang dikelolanya. 

Kegiatan monitoring infrastruktur jaringan merupakan hal yang harus dilakukan 

oleh system administrator secara rutin.  

Tujuan kegiatan monitoring infrastruktur jaringan adalah untuk memastikan 

infrastruktur jaringan bekerja serta berada dalam kondisi yang baik. Selain itu, 

kegiatan monitoring infrastruktur jaringan dimaksudkan untuk menjaga dan 

memenuhi aspek ketersediaan layanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, system 

administrator perlu difasilitasi dengan sistem informasi yang dapat membantunya 

dalam melakukan kegiatan monitoring infrastruktur jaringan yang dikelolanya. 

Lembaga Informasi dan Komunikasi (INFOKOM) Divisi Jaringan 

Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 2010 telah menggunakan 

Proxmox VE (Virtual Environment) untuk keperluan virtualisasi server. 

Virtualisasi server merupakan teknologi penggunaan perangkat lunak yang 

memungkinkan satu perangkat keras dapat menjalankan beberapa sistem operasi 

dan services pada saat yang sama. Teknologi virtualisasi server bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi serta mengoptimalkan penggunaan processor (Affandi, 

2012).  
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Dipilihnya Proxmox VE sebagai solusi virtualisasi server oleh Lembaga 

INFOKOM Divisi Jaringan dikarenakan Proxmox VE memiliki banyak fitur yang 

tidak kalah dengan produk virtualisasi server yang dibuat oleh kompetitor. Di 

antara fitur yang dimiliki oleh Proxmox VE yang dimanfaatkan dalam pembuatan 

aplikasi monitoring Proxmox VE adalah fitur RESTful Web API. 

RESTful Web API merupakan web service yang diimplementasikan dengan 

menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) serta menggunakan 

prinsip-prinsip REST (Representational State Transfer) dan dirancang untuk 

mendukung interoperabilitas interaksi mesin-ke-mesin dengan memanfaatkan 

media jaringan (World Wide Web Consortium, 2004). RESTful Web API juga 

memiliki keunggulan dalam hal penggunaanya. Developer aplikasi tidak perlu 

menggunakan toolkit tambahan karena RESTful Web API diimplementasikan 

dengan menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) sehingga 

developer cukup mempelajari bagaimana beriteraksi dengan protokol HTTP untuk 

menggunakan web service tersebut (Hourani, et al., 2014). 

Penulis memilih membangun aplikasi monitoring Proxmox VE dengan basis 

web dikarenakan aplikasi tersebut tidak perlu di-install pada sisi pengguna tetapi 

cukup di-install pada server. Untuk mengakses aplikasi tersebut, pengguna cukup 

menggunakan aplikasi browser yang ada di perangkat smartphone, tablet ataupun 

desktop.  

Tujuan pembuatan aplikasi monitoring Proxmox VE adalah untuk 

memfasilitasi system administrator dalam melakukan kegiatan monitoring server 

Proxmox VE. Monitoring terhadap server Proxmox VE perlu dilakukan mengingat 

di server tersebut terdapat beberapa virtual server dalam bentuk virtual machine 

yang berperan dalam menyediakan layanan IT di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Selain itu, mengingat system administrator tidak setiap 

waktu berada di tempat kerjanya tentu hal tersebut akan menjadi masalah apabila 

server Proxmox VE dan virtual machine dalam keadaan down. Untuk itu aplikasi 

monitoring Proxmox VE diintegrasikan dengan server SMS gateway yang ada di 

Lembaga Informasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk 
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mengirim notifikasi SMS (Short Message Service) ke system administrator apabila 

Proxmox VE dan virtual machine dalam keadaan down. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ada dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana melakukan analisa dan desain sistem aplikasi monitoring Proxmox 

VE? 

b. Bagaimana melakukan implementasi sistem aplikasi monitoring Proxmox VE? 

c. Bagaimana melakukan pengujian sistem  aplikasi monitoring Proxmox VE 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dicakup dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah server Proxmox VE yang di-monitor adalah 1 buah server. 

b. Aplikasi monitoring Proxmox VE dibangun dengan basis web menggunakan 

framework PHP codeigniter dan database MySQL. 

c. Pengambilan data status Proxmox VE dan  virtual machine memanfaatkan fitur 

RESTFul Web API yang dimiliki oleh Proxmox VE.  

d. Tidak membahas keamanan sistem. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan analisa dan desain sistem aplikasi monitoring Proxmox VE. 

b. Melakukan implementasi sistem aplikasi monitoring Proxmox VE. 

c. Melakukan pengujian sistem  aplikasi monitoring Proxmox VE. 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan tugas akhir ini. 

Sumber literatur yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah skripsi, jurnal, 

internet dan buku. 
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b. Analisa sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa sistem dari aplikasi monitoring Proxmox VE. 

Analisa sistem yang akan dilakukan meliputi: deskripsi umum sistem, analisa 

kebutuhan, use case diagram dan use case skenario. 

c. Perancangan sistem 

Pada tahap ini dilakukan desain sistem dari aplikasi monitoring Proxmox VE. 

Perancangan sistem yang akan dilakukan meliputi: sequence diagram, activity 

diagram, class diagram, arsitektur sistem, desain database, desain antarmuka dan 

sistem notifikasi. 

d. Implementasi sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian aplikasi monitoring Proxmox VE 

menggunakan framework PHP codeigniter dan database MySQL. Pada tahap ini 

juga dilakukan implementasi antarmuka, implementasi database dan implementasi 

sistem notifikasi. Aplikasi monitoring Proxmox VE juga akan diintegrasikan 

dengan server SMS gateway yang ada di Lembaga INFOKOM Divisi Jaringan 

untuk pengiriman notifikasi melalui SMS kepada system administrator apabila 

server Proxmox VE dan virtual machine dalam keadaan down . 

e. Pengujian sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem terhadap aplikasi monitoring Proxmox 

VE yang telah dibuat. Pengujian yang akan dilakukan meliputi: pengujian pada 

aspek fungsional serta non fungsional sistem dan pengujian sistem notifikasi.  

f. Pembuatan laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan hasil analisa sistem, desain sistem, 

implementasi sistem dan pengujian sistem yang telah dilakukan. 

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 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan.  

BAB II  : Landasan Teori 
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Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan penelitian. Landasan teori yang akan dibahas pada BAB II 

meliputi: Proxmox VE, RESTFul web service, sistem informasi, 

website, codeigniter, MySQL dan cron. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. 

Bagian analisa sistem meliputi: deskripsi umum sistem, analisa 

kebutuhan fungsional serta non fungsional, use case diagram dan 

use case skenario. Bagian perancangan sistem meliputi: sequence 

diagram, activity diagram, class diagram, arsitektur sistem, desain 

database, desain antarmuka dan sistem notifikasi. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini membahas implementasi aplikasi monitoring 

Proxmox VE sesuai dengan analisa dan perancangan sistem yang 

ada pada BAB III. Pada bab ini juga membahas pengujian sistem 

yang dilakukan terhadap aplikasi monitoring Proxmox VE. 

BAB V : Penutup 

Pad bab ini membahas kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

telah dilakukan. Bagian kesimpulan berisi kesimpulan-kesimpulan 

hasil penelitian sedangkan bagian saran berisi saran-saran dalam 

pengembangan sistem.  

 

 


