
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah server yang baik harus mempunyai reliabilitas yang tinggi, untuk

menjaga reliabilitas, server harus selalu dimonitoring setiap saat, monitoring yang

baik dibutuhkan pengawasan secara kontinyu dikarenakan kita tidak tahu kapan

akan  mengalami  masalah  dalam server  ataupun jaringan tersebut.  Pengawasan

secara kontinyu tentunya menyulitkan para administrator server yang harus selalu

standby di depan layar monitor untuk memantau server dan jaringan.

Sebuah server biasanya terdapat beberapa macam layanan atau Service dan

menggunakan  port tertentu.  Misalnya  adalah  Service web  server  yang

menggunakan  port  80,  FTP  Service menggunakan  port  21,  SMTP  Service

menggunakan  port  25,  Database  Service menggunakan  port  3306,  dan  lainya.

Layanan  tersebut  juga  harus  dimonitoring  untuk  memastikan  layanan  berjalan

dengan baik. 

Solusi untuk menangani masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan

media  SMS  dan  Email  untuk  memberikan  notifikasi  dalam  sebuah  sistem

monitoring jaringan dan server. Notifikasi melalui sms ini dinilai sangat efektif

karena dalam keseharian kita saat ini tidak bisa lepas dari perangkat handphone.
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1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang yang dituliskan

diatas adalah bagaimana cara membuat notifikasi berupa sms  dan email  apabila

terjadi  down pada  server  atau  service sehingga  memungkinkan  administrator

dapat segera mengambil tindakan.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar  pembahasan  tidak  meluas  karena  luasnya  cakupan  sebuah  sistem

monitoring maka perlu pembatas masalah sebagai berikut:

a. Server Monitoring menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu 13.04

dengan  kernel  3.8.0-25-generic  dan  software  untuk  sms  gateway

adalah gammu.

b. Layanan yang dimonitoring adalah web server dengan port 80,  FTP

server dengan port 21, SMTP Server dengan port 465.

c. Notifikasi hanya berupa sms ke nomor handphone administrator  dan

email ke alamat email administrator.

d. Sistem memberikan notifikasi apabila terjadi gangguan berupa:

• Service Apache Port  80  down,  administrator  akan mendapat  sms

berupa “Server Apache  Down, Respons Time x ms”. 

• Service FTP port  21 down,  administrator  akan  mendapat  sms

“Server FTP down, Respons Time x ms”. 

• Service SMTP port  465 down,  administrator  akan mendapat  sms

“Server SMTP port 465 down Respons Time x ms”.
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1.4. Tujuan Skripsi

Adapun  tujuan  skripsi  ini  yaitu  menghasilkan  sistem  monitoring  yang

memudahkan administrator dengan memberikan notifikasi berupa SMS dan email

apabila  terjadi  down pada  server  atau  service  yang  dikirimkan  kepada

Administrator Server.

1.5. Manfaat Skripsi

Dengan  Skripsi  ini  diharapkan  membawa  manfaat  bagi  semua  pihak

terutama bagi  Mahasiswa,  Administrator,  maupun  Akademik.  Adapun  manfaat

tersebut sebagai berikut:

a. Bagi  pihak  Akademik  secara  tidak  langsung  dapat  melaksanakan

fungsinya  sebagai  dimensi  intelektual  dan  pengabdian  kepada

masyarakat, serta menambah pustaka untuk dijadikan refrensi. 

b. Bagi  Mahasiswa  tentunya  dapat  mengimplementasikan  ilmu  yang

diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia nyata dan tentunya sebagai

syarat untuk kelulusan Strata 1. 

c. Bagi  Administrator  diharapkan  aplikasi  ini  dapat  membantu

meringankan pekerjaan memonitoring server.
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1.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1. Kerangka Pikir
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1.7. Sistimatika Penulisan Skripsi

Untuk  memudahkan  pembaca  memahami  isi  serta  bagian-bagian  dari

skripsi ini, berikut sistematika penulisan skripsi yang penulis buat:

1.7.1. BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yakni latar belakang masalah,

perumusan  masalah,  pembatasan  masalah,  tujuan  skripsi,  manfaat  skripsi,

kerangka pemikiran dan sistematika penulisan skripsi.

1.7.2. Bab II. Landasan Teori

Pada bab ini diberikan penjelasan-penjelasan mengenai istilah-istilah dan

dasar teori yang digunakan dalam proyek skripsi ini.

1.7.3. Bab III. Metodologi Penelitian

Bab  ini  akan  membahas  mengenai  metode  penelitian  yang  digunakan

dalam skripsi ini.

1.7.4. Bab IV. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyampaikan tentang gambaran umum obyek

yang  penulis  teliti  yakni  instansi  perguruan  tinggi  STMIK  Sinar  Nusantara

Surakarta.

1.7.5. Bab V. Pembahasan

Perancangan diagram alir  data,  perancangan interface  Input  dan Output

serta implementasi program akan dibahas pada bab ini.
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1.7.6. Bab VI. Penutup

Berisi  kesimpulan  dari  skripsi  yang  penulis  buat  serta  saran  untuk

menyempurnakan skripsi ini.


