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Abstrak
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengaplikasikan monitoring jaringan
menggunakan plugin melalui website pada MTSN Model Palopo menggunakan aplikasi
Cacti.Metodepenelitian yang digunakanmeliputimetodewawancara (terhadap sistem yang
sedang berjalan, serta analisis masalah dan kebutuhan) dan metode observasi berupa
perancangan desain system jaringan, perancangan
sistem, peralatan jaringan yang akan digunakan dan konfigurasi pada jaringan. Hasil
penelitian adalah penginstalan aplikasi cacti kedalam sistem server website dengan
menempatkan plugin aplikasi cacti padasistem website MTSN Model Palopo, berupa
penambahkan konten aplikasi monitoring pada website MTSN Model Palopo berhasil
dilakukan pada halaman utama website. Aplikasi Cacti berhasil dibuka melalui menu content
website dan melakukan monitoring terhadap perangkat localhost yang terhubung di jaringan
MTSN Model Palopo dengan menampilkan hasil monitoring terhadap status dan trafik
perangkat localhost di MTSN Model Palopo. Hasil monitoring cacti terhadap load average
yang merupakan beban rata-rata jaringan localhost dalam menjalankan banyak proses,
Memory usage atau jumlah penggunaan source memori, login users atau rekaman aktifitas
user, dan processes yakni grafik proses yang terjadi dalam sistem jaringan server. Data
diatas merupakan beberapa tampilan grafik yang diperoleh setelah beberapa jam
pengamatan dengan menggunakan cacti ada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016. Adapun
jaringan yang diamati trafiknya adalah localhost IP 192.168.137.1 Pengamatan trafik ini
hanya berlangsung kurang lebih 1 jam sehingga grafik yang diperoleh tidak terlalu jelas.
Grafik akan terlihat jelas jika monitoring dilakukan selam satu hari. Beban trafik dari
jaringan yang dimonitoring dapat dilihat kondisinya selama satu hari. Pada tampilan cacti
terdapat grafik yang berwarna orange dan merah. Untuk trafik yang berwarna biru
menunjukan trafik user, trafik warna merah merupakan proses trafik yang sedang
berlangsung. Grafik diatas merupakan trafik (localhost) yang terjadi pada komputer yang
saya gunakan, terlihat pada grafik diatas trafik yang terjadi cukup kecil, dikarenakan pada
saat itu hanya komputer saya yang aktif. Pada load average dimonitor maksimal 0,5
Megabyte, pada memory usage dimonitor penggunaan 0,5 Megabyte. Pada logged in users
dimonitor dilakukan sebanyak 2 kali, dan pada processes dimonitor terdapat maksimum 120
proses yang terjadi.
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1. Pendahuluan
Pesatnya perkembangan teknologi informasi, tidak dipungkiri bahwa keberadaan
sebuah website untuk suatu organisasi sangatlah penting. Sarana website ini dapat digunakan
sebagai media penyebarluasan informasi-informasi dari sekolah, yang memang harus
diketahui oleh stakeholder secara luas. Disamping itu, website juga dapat menjadi sarana
promosi sekolah yang cukup efektif. Berbagai kegiatan positif sekolah dapat diunggah,
disertai gambar-gambar yang relevan, sehingga masyarakat dapat mengetahui prestasiprestasi yang telah berhasil diraih. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan kita untuk
menggunakannya dalam segala aktivitas, dikarenakan kemajuan teknologi akan berjalan
sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan
manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara
baru dalam melakukan aktifitas. Khusus dibidang teknologi layanan internet, masyarakat
sudah menikmati banyak manfaat dari inovasi-inovasi yang dihasilkan dalam dekade terakhir
ini, termasuk pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran di sekolah-sekolah.
Pada masa saat ini setiap pengguna internet menginginkan kualitas internet yang berkualitas,
terutama dalam hal performa dan stabilitasnya. Untuk menjaga dan mengoptimalisasi kualitas
layanan
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penyedia
layanan
internet
memerlukan
suatu
langkahpengawasanterhadapperangkat-perangkat
yang
bekerja
didalamnya
untuk
memastikan bahwa perangkat-perangkat jaringan bekerja dengan baik. Sebuah jaringan dari
sistem komunikasi data yang melibatkan satu atau lebih sistem komputer yang dihubungkan
dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk sebuah sistem. Salah satu keuntungan
dari penggunaan jaringan komputer adalah kemampuan berbagi pakai sumber daya yang
terdapat dan terhubung dalam jaringan komputer tersebut. Sumber daya tersebut bisa berupa
perangkat lunak maupun perangkat keras [2].
Monitoring jaringan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang berguna untuk
menganalisa apakah jaringan masih cukup layak untuk digunakan atau perlu tambahan
kapasitas. Hasil monitoring juga dapat membantu jika admin ingin mendesain ulang jaringan
yang telah ada. Banyak hal dalam jaringan yang bisa dimonitoring, salah satu diantaranya
load trafik jaringan yang lewat pada sebuah router atau interface komputer. Monitoring dapat
dilakukan dengan standar SNMP, selain loadtrafik jaringan, kondisi jaringan pun harus
dimonitoring, misalnya status up atau down dari sebuah peralatan jaringan. Hal ini dapat
dilakukan dengan utilitas ping.Sebuah sistem monitoring melakukan proses pengumpulan
data mengenai dirinya sendiri dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan
tujuan untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Data yang dikumpulkan
pada umumnya merupakan data yang real-time, baik data yang diperoleh dari sistem yang
hard real-time maupun sistem yang soft real-time. [2]
Melakukan pengawasan jaringantidaklah mudah apabila jumlah perangkat yang harus
dimonitoring jumlahnya sudah banyak dan dilakukan secara manual. Oleh karena itu,
dibutuhkan aplikasi bantu berupa sistem monitoring jaringan, atau bisa disebut
NetworkMonitoring System (NMS), yaitu sistem yang dapat digunakan untuk memudahkan
memantau atau memonitoring beberapa perangkat secara bersama-sama dalam suatu waktu.
Dalam pengawasan ini bisa dilihat status perangkat, trafik perangkat, dan dapat segera
diambil keputusan ketika terdapat perangkat yang tidak bekerja dengan baik.
MTSN Model Palopo yang berlamatkan di Jalan Andi Kambo Kota Palopo, merupakan
sekolah setingkat SLTP. Memiliki sarana website dengan nama domain
http://mtsnmodelpalopo.sch.id, serta terdapat saranalaboratorium komputer dengan jumlah
komputer sebanyak 48 unit. Berdasarkan observasi awal, jaringan di MTSN Model Palopo
menggunakan mikrotik sebagai pengatur lalu lintas jaringan dan umumnya clientatau
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pengguna mengoperasikan sistem operasi windows. Sementara belum terdapat aplikasi
khusus dalam melakukan monitoring terhadap keseluruhan perangkat jaringan komputer,
sehingga dirasa perlu menggunakan aplikasi monitoring jaringan yang handal untuk
memudahkan petugas analis sistem dalam bekerja melakukan monitoring terhadap
keseluruhan perangkat jaringan yang terhubung, mengingat banyaknya perangkat yang
terhubung.
2. Pembahasan
Jaringan komputer di definisikan oleh [1], adalah sebuah sistem yang terdiri atas
beberapa unit komputer yang didesain sedemikian rupa sebagaimana tujuan utamanya yakni
untuk dapat berbagai sumber daya (CPU, printer, scanner, plotter, harddisk, dll),
berkomunikasi (pesan instan, surel), dan dapat mengakses informasi (situs web). Menurut [3],
topology network menentukan cara bagaimana piranti dijaringan melihat relasi logis mereka
satu yang lainnya. Penggunaan kata logical disini merupakan hal yang signifikan karena
topoloy jaringan komputer tidak ada hubungannya dengan layout fisik dari jaringan. Berikut
ini adalah topologi atau arsitektur jaringan yang sedang berjalan di MTSN Model Palopo,
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar dibawah ini:

Gambar 1. Topologi Jaringan yang Sedang Berjalan
Model topologi yang digunakan adalah topologi tree, dikarenakan dalam penerapan
menggunakan beberapa cabang jaringan dari gambar topologi atau arsitektur yang sedang
berjalan dapat dilihat bahwa jaringan komputer yang ada di laboratorium komputer MTSN
Model Palopo dihubungkan menggunakan modem dan diteruskan menggunakan router board
mikrotik sebagai server router, lalu dihubungkan ke client menggunakan switch hub. Access
point untuk pancaran wifi juga mengambil koneksi jaringan melalui switch hub. Terdapat
webserver yang diletakkan di belakang perangkat router. Perancangan implementasi aplikasi
monitoring perangkat jaringan di laboratorium komputer MTSN Model Palopo diterapkan
topologi jaringan yang telah ada sebelumnya, hanya menambahkan atau melakukan install
aplikasi network monitoring system cacti pada sistem webserver MTSN Model Palopo,
sebagaimana pada gambar berikut ini:
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Gambar 2. Topologi jaringan yang Diusulkan
Gambar 2 merupakan gambaran struktur jaringan di laboratorium komputer MTSN
Model Palopo, dimulai dari perangkat modem yang menghubungkan koneksi internet ke
router mikrotik kemudian diteruskan ke switch/hub dan web server. Switch/hub pertama
kemudian meneruskan keperangkat access point untuk koneksi hotspot dan switch/hub untuk
penyambungan koneksi intenet ke client menggunakan kabel. Aplikasi cacti berikut plugin di
install pada webserver dan dibuatkan link menu konten aplikasi monitoring pada website
MTSN Model Palopo. Hal ini dimaksudkan agar administrator jaringan dapat melakukan
monitoring jaringan komputer di laboratorium MTSN Model Palopo yang merupakan
rangkaian jaringan yang sama dengan webserver, hanya dengan mengakses website.
Pengujian dilakukan agar dapat diketahui dan dibuktikan bahwa penerapan yang telah dibuat
sebelumnya, berjalan sebagaimana mestinya.
Pengujian Menu Content Website
Dilakukan pengujian dengan membuka situs MTSN Model Palopo untuk melihat
hasil pembuatan menu content

Gambar 3. Halaman Utama Website
Pembuatan menu contentwebsite berhasil. Menu Networking Monitoring telah
ditampilkan dihalaman utama website.
Pengujian Cacti
Selanjutnya dilakukan pengujian akses ke NetworkMonitoring dengan memilih sub
menu cacti. Halaman selanjutnya membuka tab baru dengan menampilkan halaman login
consol cacti sebagaimana gambar berikut:
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Gambar 4. Halaman Login Console Cacti
Halaman loginconsole cacti berhasil dibuka yang menandakan proses instalasi ke
sistem web server berhasil.Selanjutnya dilakukan uji coba monitoring trafik pada sistem
jaringan localhost. Pada halaman utama cacti, dipilih menu create graph for your new device
untuk menambahkan device yang ingin dimonitoring.

Gambar 5. Create Graph for Your New Device
Selanjutnya ditambahkan devicelocalhost dengan IP address 192.168.88.1/24 yang
merupakan IP pada sistem jaringan lokal MTSN Model Palopo.

Gambar 6. Penambahan Monitoring Device
Setelah beberapa hari, dilakukan monitoring kembali terhadap devicelocalhost
dengan, dan didapatkan hasil monitoring sebagaimana gambar 7.

Gambar 7. Monitoring Graph Cacti
Gambar 7 menunjukkan hasil monitoringcacti terhadap load average yang
merupakan beban rata-rata jaringan localhost dalam menjalankan banyak proses, Memory
usage atau jumlah penggunaan source memori, Login users atau rekaman aktifitas user, dan
processes yakni grafik proses yang terjadi dalam sistem jaringan server.Data diatas
merupakan beberapa tampilan grafik yang diperoleh setelah beberapa jam pengamatan
dengan menggunakan cacti ada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016. Adapun jaringan
yang diamati trafiknya adalah localhost IP 192.168.88.1/24 Pengamatan trafik ini hanya
berlangsung kurang lebih 1 jam sehingga grafik yang diperoleh tidak terlalu jelas. Grafik
akan terlihat jelas jika monitoring dilakukan selam satu hari. Beban trafik dari jaringan yang
dimonitoring dapat dilihat kondisinya selama satu hari. Pada tampilan cacti terdapat grafik
yang berwarna orange dan merah. Untuk trafik yang berwarna biru menunjukan trafik user,
trafik warna merah merupakan proses trafik yang sedang berlangsung. Grafik diatas
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merupakan trafik (localhost) yang terjadi pada komputer yang saya gunakan, terlihat pada
grafik diatas trafik yang terjadi cukup kecil, dikarenakan pada saat itu hanya komputer saya
yang aktif.Pada load average dimonitor maksimal 0,5 Megabyte, pada memory usage
dimonitor penggunaan 0,5 Megabyte. Pada logged in users dimonitor dilakukan sebanyak 2
kali, dan pada processes dimonitor terdapat maksimum 120 proses yang terjadi.
3. Kesimpulan
Penginstalan aplikasi cacti kedalam sistem server website dengan menempatkan
plugin aplikasi cacti pada sistem website MTSN Model Palopo, berupa penambahkan konten
aplikasi monitoring pada websiteMTSN Model Palopo berhasil dilakukan pada halaman
utama website. Aplikasi cacti berhasil dibuka melalui menu contentwebsite dan melakukan
monitoring terhadap perangkat localhost yang terhubung di jaringan MTSN Model Palopo
dengan menampilkan hasil monitoring terhadap status dan trafik perangkat localhost di
MTSN Model Palopo. Pada penelitian ini, pengamatan trafik hanya berlangsung kurang lebih
1 jam sehingga grafik yang diperoleh tidak terlalu jelas. Grafik akan terlihat jelas jika
monitoring dilakukan selam satu hari. Beban trafik dari jaringan yang dimonitoring dapat
dilihat kondisinya selama satu hari. Pada tampilan cacti terdapat grafik yang berwarna
orange dan merah. Untuk trafik yang berwarna biru menunjukan trafik user, trafik warna
merah merupakan proses trafik yang sedang berlangsung. Pada load average dimonitor
maksimal 0,5 Megabyte, pada memory usage dimonitor penggunaan 0,5 Megabyte. Pada
logged in users dimonitor dilakukan sebanyak 2 kali, dan pada processes dimonitor terdapat
maksimum 120 proses yang terjadi
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