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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Monitoring 

Monitoring adalah pemantaun dan mengumpulan data dari log yang akan di monitoring 

serta mengelolahan perubahan pada log yang ditampilkan untuk di analisis oleh 

administrator bertujuan untuk menjaga kelancaran dari web server.[5] 

 

Gambar 2.1 Konsol Pemantauan  

Pada Gambar 2.1 Menjelaskan bahwa monitoring bukan hanya bentuk tulisan tapi juga 

grafik.  
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2.2 Linux 

Linux merupakan sistem operasi yang dapat dimodifikasi secara gratis dan mempunyai 

system yang sangat lengkap, sampai sekarang pengembanganya masi berjalan demi 

membuat nyaman pengguna dan membantu segala kerjaan yang diperlukan. [6] 

 

2.3 Splunk 

Splunk adalah software untuk mencari, memonitor, dan menganalisa data yang dihasilkan 

oleh suatu aplikasi, sistem, dan infrastruktur IT pada skala tertentu melalui konsep 

antarmuka dalam web. Splunk menganalisa indeks dan menghubungkan data real time. 

Dimana data tersebut dapat menghasilkan suatu grafik, laporan, peringatan, dashboard, dan 

visualisasi. Splunk bertujuan untuk membuat data mesin dapat diakses di seluruh organisasi 

dan mengidentifikasi pola data, menyediakan matriks, masalah diagnosis dan memberikan 

intelijen untuk operasi bisnis. Splunk adalah teknologi horisontal digunakan untuk 

manajemen aplikasi, keamanan dan kepatuhan, serta analisis bisnis dan web. Splunk 

memiliki lebih dari 3.700 pelanggan berlisensi di 74 negara, termasuk hampir setengah dari 

Fortune 100. Splunk menawarkan perangkat lunak dalam dua jenis lisensi. Lisensi 

perusahaan dirancang untuk perusahaan dan organisasi besar, dan Lisensi Gratis yang 

dirancang untuk penggunaan pribadi. Versi freeware terbatas pada 500 MB data 43 setiap 

hari, dan tidak memiliki beberapa fitur dari edisi lisensi Enterprise. Fitur produktif meliputi 

: mengindeks semua jenis data yang dihasilkan, pelaporan dan analisis statistik dan 

dashboard [7] 

 

2.4 Splunk Universal Forwarder 

Splunk mengumpulkan semua log dari perangkat jaringan yang terhubung. Splunk 

Forwarders terpasang di semua perangkat dan mengirim log ke server SIEM pusat. Splunk 

memonitor berbagai perangkat untuk log heterogen seperti log aplikasi, log peristiwa 

windows, log sistem, dll diinstal secara manual dan dikonfigurasi di host sistem untuk 

meneruskan log. Untuk mengumpulkan ini log kita sedang menyiapkan satu pengindeks di 

mesin splunk. Forwarder dapat diinstal melalui installer gui atau commandline. Kedua 

metode kita harus menentukan alamat ip mesin pengindeks dan port yang akan digunakan 

untuk penerusan. Forwarder universal ini meneruskan log dalam sub sistem ke pengindeks 
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hadir dalam splunk secara real time. Selama ini kami memuat splunk dengan 100 sampel log 

apt malwares. Log sistem ini akan dievaluasi terhadap log APT dalam splunk. Pembelajaran 

mesin algoritma yang disediakan oleh toolkit pembelajaran mesin diterapkan pada log ini 

untuk memprediksi aktivitas jahat. Terutama berfokus pada log firewall dan APTlog.[8] 

 

2.5 Telegram 

Telegram adalah sebuah aplikasi, user untuk mengirim pesan dengan cepat dan aman, 

selain itu Telegram sangat ringan, mudah dan gratis. Telegram dapat digunakan pada 

smartphone, tablet dan bahkan komputer. Telegram untuk platform iOS diluncurkan pada 

tanggal 14 Agustus 2013. Sedangkan versi alfa untuk platform Android secara resmi 

diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2013. Untuk iOS dapat berjalan pada versi iOS 6 dan 

ke atasnya, Android berjalan pada versi Android 4.1 dan ke atasnya, dan Windows Phone. 

Selain pada smartphone, Telegram juga dapat menggunakan versi Web Telegram atau 

dengan memasang aplikasi Telegram Desktop untuk sistem operasi Windows, OSX, dan 

Linux. Telegram dapat mengirim pesan teks, foto, video dan dokumen dalam jenis apapun 

(doc, zip, mp3, dan lain sebagainya), serta dapat membuat sebuah grup sampai dengan 

20.000 orang anggota atau channel untuk mengirimkan pesan broadcast yang tidak terbatas. 

Selain itu, Selain keunggulan-keunggulan di atas, salah satu keunggulan telegram yang 

lainnya adalah fasilitas Bot Telegram. Bot Telegram merupakan akun khusus yang tidak 

memerlukan nomor telepon tambahan [9]. untuk didaftarkan ke Server Telegram. Akun ini 

berfungsi sebagai antarmuka antara kode program dengan server Telegram. Telegram 

mendukung adanya bot ini. Dengan adanya bot ini dapat memudahkan pengguna dalam 

chatting. [10]. 
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2.6  Web Server 

 Web server men.jadi bag.ian pal.ing pen.ting da.ri website, tan.pa ada web server 

tid.ak akan berj.alan baik [11]. Web server adalah server yang berfungsi untuk 

menyediakan file-file didalam web nya un.tuk diak .ses orang lain ber.upa text, informasi, 

gambar, atau ya.ng lai.nnya [12]. 

2.7 Pengaturan Log 

 Pengat.uran log baik log error maupun log akses, vir .tual host, peng.atu.ran izin akses 

direk.tori dan seba.gainya. Penga.tur.an konfigurasi yang berk .aitan den.gan penelitian ini adalah 

pengaturan log server khusus berkaitan dengan log akses pada situs. Supaya server web 

Apache dapat mengha.sil .kan log akses, maka pada file konfigurasi perlu dituliskan pengarah 

yang mengatur pencatatan log. Pengaturan terut .ama ber.upa format log serta file penc.atatan log 

[13]. 

2.8 Pengertian Lamp 

 Lamp adalah seb.uah tem.pat untuk meme.nuhi kebut.uhan sistem linux den.gan isti.lah linux 

apa.che mys.ql php, berfu.ngsi seba.gai pendu.kung da.ri web server untuk memb.angun seb.uah 

web sep.erti ya.ng di jela.skan dal.am jur.nal “Apache Merup.akan prog.ram un.tuk menja.lankan 

web dalam linux. Web service ini akan melayani setiap permintaan dari web browser dan 

mengir.imkan data da.lam ben.tuk html yang bisa dibaca oleh web browser dari pengguna linux. 

Mysql merupakan sebuah program ya.ng dipa.kai un.tuk meny.impan da.ta-da.ta ya .ng ak.an 

dipakai oleh sebuah situs web atau data-data yang lain yang akan dipakai oleh sebuah program 

pa.da linux. PHP merup.akan sua.tu bahasa scrip un.tuk menamp.ilkan tamp..ilan web sec..ara 

dina..mis. Tamp..ilan web ya .ng dina..mis memi.liki keung.gulan dibandingkan dengan tampilan 

web statis karena tampilan web akan selalu berubah menye .sua.ikan di.ri den.gan da.ta ya.ng ba.ru 

tan.pa ha.rus menul.iskan secara eksplisit pa.da hala.man webnya” [14]. 


