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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Server merupakan suatu sistem komputer penyedia jasa layanan ke dalam 

sebuah jaringan komputer, server didukung dengan sistem operasi yang 

dikhususkan untuk server, yang ada terdapat pada website dan diakses oleh 

berbagai user melalui internet, jika server melakukan sebuah pencatan sebuah 

data/log yang berbeda tentunya akan dapat membingungkan administrator. 

Dengan adanya metode pemusatan log akan dapat membantu administrator untuk 

dapat mengetahui secara langsung kejadian yang terjadi pada setiap server yang 

terhubung secara terpusat dengan satu sistem pencatatan log secara terpusat 

dengan waktu dan tempat yang fleksibel. 

Semakin banyaknya server yang digunakan akan membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk memonitoringnya, apalagi pada saat pihak administrator 

memeriksa seluruh log message dari sebuah perangkat komputernya. Syslog 

server merupakan suatu server yang difungsionalkan sebagai penyimpan data log 

dari sekumpulan perangkat komputer secara pusat. sedangkan Log Server adalah 

file log atau beberapa file yang di kelola oleh server secara otomatis yang terdiri 

dari daftar aktivitas yang di lakukan oleh client yang terhubung dengan server 

secara terpusat. 

Untuk mengoptimalkan penggunaan informasi statistik dan analisis yang 

di lakukan server maka dibutuhkan satu server saja untuk melakukan aktivitas 

monitoring log dari tiap-tiap server tersebut, yaitu dengan cara memonitoring tiap-

tiap server secara terpusat. Jadi, tidak banyak menyita waktu untuk melakukan 

aktifitas monitoring server. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang sistem Monitoring Syslog secara terpusat 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai penghasil sebuah sistem Monitoring Syslog secara terpusat 

2. Mengoptimalkan waktu dalam pemantauan beberapa server 

1.4 Batasan Masalah 

Berikut adalah batasan masalah pada penulisan tugas akhir ini antara 

lain : 

1. Sistem monitoring syslog secara terpusat ini berbasis web 

2. Penelitian yang di lakukan menggunakan virtual manchine 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa 

bab, antara lain : 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latarBelakang, tujuanpenelitian, rumusanmasalah, 

batasanmasalah, dan sistematika penulisan 

II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi prinsip, pengetahuan, dan teori penunjangan 

secara garis besar yang berkaitan dengan tugas akhir ini. 

III. PERANCANGAN SISTEM 

Adapun pada bab ini akan menjelaskan tentang langkah-langkah 

pada penelitian ini antara lain waktu dan tempatpenelitian, alat dan bahan 

prosedurpenelitian 

IV. PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada bab pembahasan berisi tentang perancangan sistem monitoring. 

Penjelasan mengenai aplikasi yang dibangun dan pengujian sistem. 

V. PENUTUP 

Adapun pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan 

saran yang di ambil dari hasil akhir penelitian. 


