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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi yang makin lama semakin berkembang menuntut penyedia 

layanan yang semakin besar pula. Suatu organisasi atau perusahaan pasti menjalankan 

beberapa server sebagai penyedia layanan untuk penggunanya. Beberapa contohnya seperti 

Web Server, Database Server, Mail Sever, Proxy Server, dan lain-lain. Kinerja dari masing-

masing server sangat penting karena jika salah satu server tersebut mati, tentunya akan 

mempengaruhi seluruh pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah 

manajemen log untuk segera mengetahui jika ada masalah kinerja sehingga masalah tersebut 

dapat dideteksi dan diperbaiki pada tahap awal sebelum masalah tersebut membesar dan 

menghambat pelayanan server. 

Graylog merupakan sebuah server yang berfungsi untuk mengelola dan 

mensentralisasikan log dari banyak perangkat ke dalam satu manajemen pengelolaan log. 

Graylog diharapkan memiliki tingkat kehandalan yang tinggi mengingat tugasnya dalam 

menangani log dari banyak perangkat dan server dalam suatu manajemen jaringan. 

Sentralisasi manajemen log ini sangat berguna bagi administrator dalam mengelola dan 

memonitor file log server. 

Graylog mencakup hampir seluruh bagian dalam manajemen log. Namun, pada 

Graylog server tidak terdapat log collector yang bertugas mengirim log ke server. Secara 

default, Graylog  mengambil log dari log collector bawaan sistem seperti syslog pada linux. 
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Ini membuat pengumpulan log menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu 

dikembangkan sebuah manajemen log yang dapat mensentralisasi log dari berbagai macam 

log collector dan dapat dimonitor melalui antarmuka web. Dan salah satu caranya yaitu 

dengan memasang Collector Sidecar. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu peneltian yang 

penulis beri judul “ADVANCE LOG MANAGEMENT SERVER APLIKASI 

MENGGUNAKAN GRAYLOG DENGAN COLLECTOR SIDECAR”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu bagaimana 

merancang dan menguji manajemen log terpusat yang menggunakan collector sidecar 

sebagai log collector. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dirumuskan Batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan sistem operasi Ubuntu Server 16.04. 

2. Melakukan pengujian dengan mengirimkan log dari Apache Server. 

3. Menggunakan Beats Filebeat sebagai log collector backend. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaksimalkan manajemen log dalam 

proses pengambilan log dari beberapa server secara realtime. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Menambah ilmu pengetahuan dalam hal analisis Sentralisasi Manajemen Log. 

2. Mengetahui cara membangun manajemen log menggunakan Graylog dengan 

collector sidecar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Keseluruhan dari penulisan laporan penelitian ini penulis susun dengan sistematis 

dalam lima bab, yakni sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum penulisan laporan, seperti penguraian latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, 

serta sistematika pembahasan yang berupa penjelasan singkat dari isi setiap 

bab. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung judul penelitian dan 

mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori berupa definisi-definisi 

atau model yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan desain, metode, atau pendekatan yang digunakan 

dalam mengatasi masalah permasalahan penelitian. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem serta pembahasan tentang 

hasil implementasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi laporan yang membahas tentang 

kesimpulan dan saran dalam perancangan sistem. 

 

 


