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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi infrastruktur jaringan di industri sangat cepat, hampir 

semua industri memanfaatkannya sebagai alat pendukung teknologi informasi yang 

mereka gunakan. Dengan berkembangnya perangkat jaringan, dibutuhkan suatu 

manajemen perangkat yang handal, sehingga setiap perangkat dapat dipantau sesuai 

kinerja perangkat-perangkat jaringan yang diterapkan (Wulandoro, Nurkahfi, & 

Fitriyani, 2016). Sistem monitoring jaringan merupakan alat untuk mengelola dan 

memantau perangkat-perangkat jaringan berbasis Internet Protocol (IP) yang 

digunakan network administrator dalam mengawasi dan mengatur keadaan sistem 

dan perangkat jaringan (Pratama, Munadi, & Hafidudin, 2017). 

Dalam penerapannya, sistem monitoring jaringan memanfaatkan sebuah 

protokol berbasis SNMP untuk melakukan remote manajemen dari perangkat 

jaringan. Simple Network Management Protocol (SNMP) adalah protokol aplikasi 

TCP/IP yang digunakan sebagai pengumpulan informasi serta dapat mengontrol 

elemen-elemen dari SNMP termasuk Manager, Managament Information Base 

(MIB), dan Agent dari perangkat jaringan yang dipantau (Eko, Irfan, & Widiartha, 

2016). 

LibreNMS merupakan perangkat lunak open source yang digunakan 

sebagai manajemen jaringan berbasis pemantauan dengan menyimpan semua data 

dan informasi dengan mengumpulkannya kedalam database. LibreNMS 

menghasilkan pengumpulan informasi yang cepat, kumpulan pola grafik, serta 
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hasil multiple data. Seluruhnya disusun secara efektif dengan halaman 

antarmuka yang mudah penggunaanya secara detail dengan ratusan perangkat 

(Pratama et al., 2017). LibreNMS ini sangat berbeda dengan tools monitoring 

seperti Cacti, Zabbix, serta Zenoss yang dari fiturnya masih menggunakan plugin 

yang belum cukup lengkap untuk dapat melakukan tracking per devices pada 

jaringan yang diterapkan, dibanding dengan LibreNMS pula sudah dilengkapi 

dengan fitur dari web based nya dan dapat digunakan sebagai pemantauan atau 

pengontrolan berbagai perangkat jaringan yang bisa di diterapkan didalamya. 

PT. TEC Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi peralatan elektronik berupa printer dan beralamat di Komplek Batamindo 

Industry Park Lot 108-110. Sistem yang dipakai saat ini masih bersifat manual 

berupa sebuah device tracking yang berguna untuk memantau satu-satu pada 

perangkat jaringan sehingga network administrator merasa kesulitan dalam 

melakukan pekerjaanya. Oleh karena itu, perusahaan merasa bahwa manajemen 

jaringan sangat diperlukan. Hal ini berguna untuk mengetahui mana perangkat yang 

sedang up atau down. 

Berdasarkan latar belakang diatas, perancangan sistem monitoring 

jaringan ini bertujuan untuk meningkatkan proses manajemen jaringan khususnya 

dalam pemantauan perangkat jaringan yang terkoneksi di jaringan tersebut. Selain 

itu, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memperlancar kinerja perusahaan 

sehingga tidak perlu dilakukan pemantauan perangkat jaringan secara manual. 

Dengan demikian, penulis telah menetapkan topik proyek kerja praktek ini dengan 

judul “Perancangan dan Implementasi Sistem Monitoring Jaringan 

menggunakan LibreNMS pada PT. TEC Indonesia”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Penulisan Laporan Kerja Praktek ini dibatasi dengan beberapa cakupan 

proyek agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan pengembangan proyek, 

meliputi: 

1. Perancangan dan Implementasi sistem monitoring jaringan menggunakan 

LibreNMS dengan protokol SNMP.  

2. Monitoring jaringan hanya termasuk tracking IPv4, Media Access Control 

(MAC) Address, Address Resolution Protocol (ARP) table dan Forwarding 

Database (FDB) table yang digunakan untuk mengetahui jumlah client yang 

terkoneksi di jaringan di perusahaan dan tidak termasuk performance, maupun 

traffic bandwith. 

3. Untuk monitoring perangkat jaringan tidak sampai dengan integrasi 

menggunakan notifikasi email. 

4. Yang dimonitoring hanya perangkat core switch. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang penulis harapkan dalam melakukan 

kerja praktek ini, yaitu dapat membangun sistem monitoring jaringan berupa 

aplikasi Open Source secara web based agar mudah penggunaannya untuk 

memantau perangkat jaringan termasuk dari Internet Protocol (IP) Address, Media 

Access Control (MAC) Address, tabel Address Resolution Protocol (ARP) 

sekaligus tabel Forwarding Database (FDB). 
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1.4 Luaran Proyek 

Hasil akhir dari kerja praktek ini yaitu sistem monitoring berbasis SNMP 

menggunakan LibreNMS. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari pelaksanaan proyek, yaitu agar mempermudah 

network administrator dalam melakukan tugasnya secara terpusat untuk memonitor 

sekaligus mengontrol perangkat jaringan dalam kondisi perangkat tersebut status 

up atau down, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengecekan per perangkat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mengkaji penjelasan dari laporan kerja praktek maka, laporan ini 

disusun dalam 7 (tujuh) bab, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek serta sistematika penulisan yang berupa 

penjelasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka sebagai bahan pertimbangan penulis 

terhadap penelitian ini dan landasan teori yang mendukung proyek kerja praktek 

yang di rancang oleh penulis. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini berisi tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan dan sistem yang digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan 

operasional. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang diterapkan untuk 

mengimplementasikan penelitian dan pengembangannya. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data 

pada tiap modul rancangan serta kendala yang dihadapi dalam proses implementasi 

dan perancangan dari sistem monitoring yang akan diimplementasikan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab ini berisi implementasi sistem monitoring yang sudah dirancang 

dan dibuat serta pembahasan yang telah diuji coba dan kondisi setelah 

pengimplementasian berlangsung. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan yang berisi 

kesimpulan dari penulis dan saran terhadap peneliti yang akan melakukan 

penelitian sejenis. 
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