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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

3.1.1 Topologi 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini penulis menggunakan topologi star 

dimana jaringan terpusat pada satu titik yaitu hub / switch dengan node – node 

yang terhubung pada titik tersebut. Node yang terhubung pada switch/hub adalah 

server dan beberapa client. 

Arsitektur yang digunakan dalam tugas akhir ini menggunakan 1 server 

dan 2 client. Server di install dengan Ubuntu Server 14.04, Apache, Elasticsearch, 

Kibana, Logstash dan beberapa kebutuhan lainnya, sedangkan pada Client di 

install dengan Ubuntu Server 14.04, dan Beats yang terdiri dari (Filebeat dan 

Packetbeat). 

Client 1 Client 2 Client 3 Client 4

Server Utama

 

Gambar 3. 1 Topologi Jaringan 
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3.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras/Hardware 

 Perangkat keras yang di gunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 

1 buah komputer  dimana komputer tersebut  terinstall virtual machine, virtual 

machine tersebut di gunakan sebagai manipulasi perangkat keras 

Spesifikasi dari komputer sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 Spesifikasi Perangkat Keras 

No Pearangkat Spesifikasi Jumlah 

1 Laptop 

HDD Prossesor RAM 
Terinstall 

Virtual 

Manchine 

1 

500GB 
Intel 

Celeron 
 4GB 

3.1.3 Kebutuhan Perangkat Lunak/Software 

1) Virual Machine

Virtual Machine Merupakan Sebuah mesin virtual yang dapat 

mensimulasikan perangkat keras walaupun tidak ada perangkat keras aslinya 

sama sekali. 

2) Ubuntu Server 14.04

Ubuntu Server merupakan salah satu varian dari linux. Sistem operasi 

yang mendukung banyak sekali aplikasi – aplikasi karena Ubuntu mempunya 

repository. Repository adalah sebuah dukungan dari Ubuntu yang berisi 

progam-progam dari beberapa paket perangkat lunak yang dijadikan satu 

bandel atau generalisasi untuk mendukung end user dalam hal menginstal 

beberapa aplikasi. 

3) Apache

Apache Web Server yang paling umum digunakan di sistem linux. Web 

server digunakan untuk melayani halaman web yang diminta oleh komputer 

client. 
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4) ELK Stack ( Elasticsearch, Kibana, dan Logstash ) 

a. Elasticsearch  

Elastic adalah mesin pencari JSON yang dirancang untuk horizontal 

scalability, maximum reliability, dan easy management 

b. Kibana 

Kibana memberi bentuk pada data anda dan merupakan user 

interface yang dapat memperluas untuk mengkonfigurasi dan mengelola 

semua aspek dari Elastic Stack. 

c. Logstash 

Logstash adalah jaringan pengumpulan data dinamis dengan 

ekosistem plugin yang dapat diperluas dan sinergi elasticsearch yang kuat. 

d. Beats 

Beats adalah platform untuk lightweight shippers yang mengirim 

data dari edge machines ke Logstash dan Elasticsearch. 

3.2 Perancangan dan implementasi sistem 

3.2.1 Skema perancangan sistem 

 

Gambar 3. 2 Skema Perancangan 
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Secara garis besar cara kerja sistem monitoring diatas adalah : 

 Filebeat yang sudah terinstall di masing-masing client tersebut akan 

mengirim data/log yang ada pada client ke logstash 

 Dan logstash akan memproses data/log yang datang sebelum semua 

data/log disimpan pada Elasticsearch 

 Setelah semua data/log sudah tersimpan pada Elasticsearch, kibana akan 

menvisualisasikan semua data/log tersebut dalam bentuk web yang dapat 

di lihat di Dashbord 

3.2.2 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem disini aka nada sedikit dijelaskan mengenai hal-

hal yang diperlukan sebelum melakukan Rancang Bangun Sistem monitoring 

syslog 

1. Install Virtual machine 

 VMware 

2. Installasi Ubuntu 14.04 pada Virtual Machine 

3. Install Elasticsearch, Kibana, dan Logstash pada Server 

Elasticsearch dan Logstash membutuhkan Java, maka saya akan 

menginstallnya. Saya akan menginstall versi terbaru dari Oracle Java 8 

karena Elasticsearch merekomendasikannya. 

 

Gambar 3. 3 install Packages pada Ubuntu server  

 

Gambar 3. 4 install Packages pada Ubuntu server 

Tambahkan PPA Oracle Java : 

 

Gambar 3. 5 Menambahkan PPA Oracle 

Update database package apt : 
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Gambar 3. 6 Perintah Update 

Install versi terbaru Oracle java 8 : 

 

Gambar 3. 7 Perintah Install versi terbaru  Oracle java 8 

a) Install Elasticsearch 

Elasticsearch dapat diinstall dengan menambahkan source list nya 

Elastic ke package manager 

1. Command dibawah untuk import public GPG key nya Elasticsearch ke 

APT : 

 

Gambar 3. 8 import public GPG key nya 

 Elasticsearch ke APT 

Buat source listnya : 

 

Gambar 3. 9 Membuat source list  

 

Gambar 3. 10 Peintah Update 

Perintah untuk install Elasticsearch : 

 

Gambar 3. 11 Perintah Install Elasticsearch 

Konfiguarasi pada Elasticsearch : 

 

Gambar 3. 12 Perintah untuk konfigurasi  

pada Elasticsearch 

kita harus memproteksikan port Elasticsearch (port 9200) agar tidak 

ada orang lain yang dapat membaca atau men-shutdown Elasticsearch kita 

via HTTP API. Caranya adalah mengubah nilai network.host menjadi 

hanya untuk localhost : 
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Gambar 3. 13 Tampilan saat Konfigurasi  

Elasticsearch 

Simpan file Elasticsearch.yml 

Start Elasticsearch 

 

Gambar 3. 14 Perintah Start Elasticsearch 

Perintah unutk menjalankan setiap kali mesin menyala (boot up) 

 

Gambar 3. 15 Perintah unutk menjalakan secara 

otomatis setiap kali boot up 

b) Install kibana 

Kibana dapat dipasang dengan menambahkan source list milik 

Elastic : 

 

Gambar 3. 16 Menambahkan Source list pada Kibana 

Update database apt : 

 

Gambar 3. 17 Perintah Update database apt 
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Perintah untuk memasang Kibana : 

 

Gambar 3. 18 Perintah Untuk Memasang Kibana 

Perintah untuk mengkonfigurasi kibana : 

 

Gambar 3. 19 Perintah Untuk Konfgurasi Kibana 

Konfigurasi Kibana pada opsi server.host dan digantikan 0.0.0.0 

menjadi localhost : 

 

 Gambar 3. 20 Tampilan saat konfigurasi Kibana 

Simpan dan restart Kibana : 

 

Gambar 3. 21 Perintah untuk Restart pada Kibana 

Perintah Kibana jadi service menyala terus setiap kali boot up : 

 

Gambar 3. 22 Perintah Kibana jadi service 

menyala terus setiap kali boot up 

Sebelum menggunakan web interface milik Kibana, kita harus 

konfigurasi reverse proxy dengan Nginx. 
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c) Install Nginx 

Perintah untuk mengistall nginx : 

 

Gambar 3. 23 Perintah untuk mengistall nginx 

menambahkan perintah instal paket apache2-utils diperlukan untuk 

memasang fungsi htpasswd unutk meproteksi akses ke Kibana. Untuk 

membuat “adminkibana” dapat diubah sesuai keingininan. 

Berikut  Perintah untuk menambahkan user dan password pada 

nginx : 

 

Gambar 3. 24 Perintah menambahkan 

user dan password pada nginx 

Masukkan password ketika ada prompt password. Password ini 

dibutuhkan untuk mengakses ke kibana. 

Perintah untuk konfigurasi nginx server block : 

 

Gambar 3. 25 konfigurasi nginx server block 

Hapus semua isi file dan ganti denga perintah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 26 Tampilan Konfigurasi Pada Nginx 
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Simpan dan restart nginx : 

 

Gambar 3. 27 Perintah restart nginx 

d. Install Logstash 

Menambahkan source list elastic : 

 

Gambar 3. 28 Menambahkan source list elastic 

 

Berikut perintah untuk menginstall Logstash : 

 

Gambar 3. 29 perintah untuk menginstall Logstash 

Berikut perintah untuk menkonfigurasi filebeat input : 

 

Gambar 3. 30 perintah untuk menkonfigurasi  filebeat input 

Lalu masukkan konfigusari berikut : 

 

Gambar 3. 31 Melakukan Konfigurasi pada Logstash 

Konfigurasi ini menunjukkan bahwa beats input akan listen di port 

tcp 5044 dan menggunakan sertifikat SSL dan private key yang 

sebelumnya kita generate. 
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Konfigurasi untuk menambahkan filter pada syslog : 

 

Gambar 3. 32 menambahkan filter pada syslog 

Masukkan filter sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 33 Knfigurasi Pada filter syslog 

Filter ini akanmenggunakan grok untuk memparsing log yang dating 

(syslog) untuk membuatnya lebih terstruktur dan gampang di query. 

Berikut perintah untuk menambahkan bagian pada output : 

 

Gambar 3. 34 Perintah Menambahkan Output 

Masukkan konfigurasi output : 

 

Gambar 3. 35 Konfigurasi pada output 
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Konfigurasi ini memperbolehkan Logstash untuk menyimpan data 

ari input beats pada Elasticsearch yang berjalan pada localhost:9200 

Perintah untuk melakukan tes terhadapkonfigurasi logstash : 

 

Gambar 3. 36 Perintah Configtest pada logsatsh 

Jika sudah berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 37 Output dari Configtest 

e. Install Filebeat pada Client 

Berikut perintah untuk membuat Beats source list : 

 

Gambar 3. 38 membuat Beats source list 

Berikut Command untuk import public GPG key : 

 

Gambar 3. 39 Import GPG key pada client 

Perintah untuk install paket Filebeats : 

 

Gambar 3. 40 Perintah install paket Filebeats 

Konfigurasi Filebeats 

Berikut perintah untuk mengkonfigurasi filebeat agar terhubung 

dengan Logstash yang ada di ELK server : 

 

Gambar 3. 41 Perintah mengkonfigurasi filebeat 

Pada awal file terdapat prospectors, sebuah bagian dimana 

prospectors yang akan menspesifikasikan log mana yang akan dikirimn 

dan bagaimana log tersebut akan di handle. Setiap prospectors akan 

diindikasikan dengan karakter dash atau – 



20 

 

Berikut modifikasi prospectors yang ada unutk mengirimkan 

syslog dan auth.log ke logstash pada ELK server : 

 

Gambar 3. 42 Tampilan saat konfigurasi Filebeat 

Pada baris document_type, uncomment dan diubah nilainya menjadi 

syslog 

 

Gambar 3. 43 Konfigurasi pada baris document_type 

Lalu, pada bagian output, terdapat baris yang berisikan elasticsearch 

: yang mengindikasikan output Elasticsearch. Hapus atau comment semua 

bagian output elastichsearch tersebut hingga bagian yang menuliskan 

#logstash: 
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Gambar 3. 44 Konfigurasi Pada baris Logstash 

Uncomment bagian #logstash: terbebut. Pada bagian ini uncomment 

host: [localhost:5004. Dan ubah localhost ke IP dari ELK server atau DNS 

nya. 

Restart Filebeats dan service agar menyala terus setiap boot up : 

 

Gambar 3. 45 Perintah service agar menyala  

terus setiap boot up 

f. Instal Packetbeat pada Client 

Perintah untuk download packages Packetbeat 

 

Gambar 3. 46 Perintah untuk download  

packages Packetbeat 

berikut perintah unutk Install packetbeat 

 

Gambar 3. 47 perintah unutk Install packetbeat 
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Konfiguasi packetbeat 

Berikut perintah Packetbeat untuk konfigurasi agar terhubung 

dengan logstash yang ada di ELK server : 

 

Gambar 3. 48 Perintah konfigurasi pada packetbeat 

Uncomment bagian #Elasticsearch: tersebut. Pada bagian ini 

uncomment host: [localhost:5004. Dan ubah localhost ke IP dari ELK 

server atau DNS nya. 

 

Gambar 3. 49 Tampilan saat Konfigurasi packetbeat 

konfigurasi packetbeat agar terhubung ke logstash 

 

Gambar 3. 50 konfigurasi packetbeat agar terhubung ke logstash 
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Uncomment bagian #logstash: terbebut. Pada bagian ini uncomment 

host: [localhost:5004. Dan ubah localhost ke IP dari ELK server atau DNS 

nya. 

Restart packetbeat dan service agar menyala terus saat boot up : 

 

Gambar 3. 51 Perintah Restart packetbeat 

Login Kibana di web browser 

 

Gambar 3. 52 Akses Kbana dengan Memasukkan 

 Alamat IP pada address bar 

Masukkan Username dan password : 

 

Gambar 3. 53 Username dan Password 
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Tampilan dari kibana 

 

Gambar 3. 54 Tampilan Awal dari Kibana 

 

3.3 Metode Pengujian Sistem 

3.3.1 Flowchart 

Start

Login

Dashbord

selesai

Masuk ke Web 

Browser

Masukkan Username dan 

Password

 

Gambar 3. 55. Flowchart Sistem Monitoring Syslog 

3.3.2 Pengujian Sistem 

Pengujian ini menggunakan pengujian Black-Box. Pengujian Black-Box 

merupakan pengujian sistem berdasarkan fungsi dari sistem. Tujuan dari metode 

Black-Box adalah untuk menemukan kesalahan fungsi pada sistem. Pengujian 
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dengan Black-box dilakukan degan cara memberikan input pada sistem yang 

kemudian diproses sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya untuk melihat apakah 

sistem tersebut menghasilkan output yang diinginkan dan sesuai dengan fungsi 

dari sistem tersebut. Apabila dari input yang diberikan proses menghasilkan 

output yang sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, maka sistem tersebut telah 

benar, tetapi jika output yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan 

fungsionalnya, maka masih terdapat kesalahan pada sistem tersebut. 


