
BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan  laporan  tugas  akhir  ini  adalah  berdasarkan  data  yang

diperoleh penyusun . Adapun data yang diperlukan oleh penulis adalah sebagai

berikut:

a. Topologi jaringan STMIK Sinar Nusantara

b. Aplikasi atau Service yang berjalan

3.1.1. Metode Kepustakaan

Penulis mencari teori dan informasi dari berbagai buku, jurnal, internet,

dan refrensi lain yang berhubungan dengan sistem monitoring dan sms gateway.

3.1.2. Metode Wawancara

Metode  wawancara  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh

data  dengan  cara  mengadakan  tanya  jawab  kepada  pihak  terkait  dan  ahli  di

bidangnya,  dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  wawancara  kepada  Bapak

Nasrul  Kurniawan  yang  bekerja  sebagai  Management  Information  System  di

Dinas  Sosial  Kabupaten Sragen dan wawancara  kepada Bapak Bebas Widada,

S.Si.  M.Kom  yang  merupakan  administrator  NOC  STMIK  Sinar  Nusantara

Surakarta.  Data  yang  diperoleh  dari  wawancara  adalah  data  tentang  Topologi
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Jaringan STMIK Sinar Nusantara dan Aplikasi atau  Service yang berjalan pada

server.

3.1.3. Metode Observasi

Penulis  melakukan  observasi  secara  terfokus  sehingga  penulis  dapat

menyempitkan  data  atau  informasi  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini.

Observasi  dilakukan  di  NOC  STMIK  Sinar  Nusantara  Surakarta,  guna

mengumpulkan data topologi jaringan NOC STMIK Sinar Nusantara dan Service

yang berjalan.

3.2. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang harus dilalui dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

3.2.1. Analisa Sistem Yang Berjalan

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang ada dan berjalan saat

ini di NOC STMIK Sinar Nusantara. Analisa sistem yang ada ini perlu dilakukan

sebelum melakukan analisa permasalahan, dan kebutuhan-kebutuhan sistem. NOC

STMIK Sinar  Nusantara  Surakarta  saat  ini  menggunakan  software  monitoring

jaringan tanpa adanya notifikasi melalui sms dan email ke Administrator.

3.2.2. Analisa Kebutuhan Sistem

Saat melakukan tahap analisa sistem yang berjalan, secara tidak langsung

akan terlihat kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem tersebut, sehingga pada

saat  itu  juga  bisa  dilakukan  analisa  kebutuhan  sistem  yang  bertujuan  untuk
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mengidentifikasikan apa saja yang masih kurang dari sistem tersebut. Pada tahap

ini  selalu  dijaga  agar  analisa  kebutuhan  sistem  tidak  menyimpang  dari

permasalahan dan tujuan penelitian.

3.2.3. Perancangan Sistem

Perangcangan sistem dilakukan dengan menggunakan UML, yakni dengan

merancang sekenario  use case, Diagram Use Case, Activity Diagram, Sequence

Diagram, dan perancangan database.

3.2.4. Perancangan Interface Input Dan Output

Perancangan  interface  input  dan  output  digunakan  untuk  merancang

interface inputan data serta outputan data berupa laporan dari aplikasi tersebut.

3.2.5. Implementasi

Implementasi  program yang  sudah  siap  akan  dilakukan  pada  tahap  ini

dengan  kriteria  adalah  program  mudah  digunakan.  Perancangan  program  ini

mengacu pada desain sistem yang telah penulis buat pada langkah sebelumnya.

Implementasi  program  menggunakan  bahasa  pemrograman  PHP,  sedangkan

sistem operasinya menggunakan Linux Ubuntu.

3.2.6. Pengujian Sistem

Tahap  pengujian  sistem  merupakan  tahapan  yang  dimaksutkan  untuk

menghasilkan software atau aplikasi yang bebas dari kesalahan. Metode pengujian

yang penulis gunakan adalah metode black box testing yang merupakan metode

pengujian  apakah  aplikasi  berjalan  sesuai  fungsinya  tanpa  mengetahui  kode

program ataupun struktur internal. Sistem dikatakan berhasil apabila administrator
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mendapatkan SMS dan Email notifikasi  apabila terjadi gangguan atau kegagalan

pada server berupa:

a. Service Web Server Down

b. Service FTP Down.

c. Service SMTP Down.


