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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut (Wijayanto & Waspada, 2016) dengan judul “Aplikasi Monitoring 

Perangkat dan Aktivitas Pengguna Pada Jaringan Menggunakan Protokol SNMP”, 

mengatakan bahwa latar belakang dibuatnya sistem monitoring jaringan ini agar 

dapat digunakan untuk memonitor dan mengontrol perangkat jaringan yang 

kompleks terhadap fungsi dan kinerja jaringan yang meliputi traffic, bandwith, 

tracking sehingga bisa mengetahui kondisi sumber masalah dalam perangkat 

jaringan.  

Penelitian pada perancangan aplikasi tersebut menggunakan metode 

waterfall dengan sistem database MySQL. Metode tersebut dirasa efektif dilakukan 

yang menghasilkan solusi dalam menerapkan aplikasi pemantauan dengan 

menggunakan protokol SNMP. 

Penelitian ini juga menghasilkan sebuah kesimpulan, bahwa aplikasi ini 

juga dapat menghasilkan data dan infomasi perangkat termasuk status antarmuka 

perangkat, status up/down, status traffic in dan out, dan berbagai informasi lainnya 

yang terdapat pada perangkat jaringan sehingga dapat memudahkan network 

administrator untuk memantau perangkat jaringan tersebut. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, Affandi, & 

Rahardjo, 2014) dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Jaringan 

Menggunakan Simple Network Management Protocol (SNMP) dengan Sistem 

Peringatan Dini dan Mapping Jaringan”, mendefinisikan bahwa sistem monitoring 
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jaringan adalah alat yang berkemampuan untuk mengawasi suatu jaringan 

komputer dari posisi yang ditentukan.  

Dalam penerapannya, terdapat model konseptual sebagai pendukung untuk 

metode penelitiannya yaitu, The International for Standardization (ISO) yang 

menjelaskan fungsi monitoring jaringan, antara lain: 

1. Monitoring performa 

Memperkirakan suatu performansi jaringan dan sekaligus menganalisis data 

statistik. 

2. Monitoring kesalahan jaringan 

Ditujukan untuk admin jaringan agar dapat mengenal suatu problem pada 

perangkat sehingga langsung tanggap untuk mengambil tindakan perbaikan. 

3. Report (pelaporan) 

4. Manajemen keamanan 

Mengatur hak akses pengguna ke resource jaringan sehingga data dan 

informasi tidak dapat diperoleh tanpa izin. 

Kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini, bahwa aplikasi monitoring 

menggunakan protokol SNMP ini supaya berfungsi dengan menjalankan semua 

fungsi dan modul monitoring sesuai perancangan pada metode yang telah dibuat.  

Dalam literatur lain oleh (Sholikatin & Rosyid, 2017) dengan judulnya 

“Implementasi Fault Management (Manajemen Kesalahan) Pada Network 

Management System (NMS) Berbasis SNMP”,  mengatakan bahwa latar belakang 

dirancang penelitian tersebut disebabkan adanya temuan masalah-masalah jaringan 

yang sering ditemui di lapangan diantaranya kerusakan elemen jaringan seperti hub, 

bridge, router, server, bahkan sampai ke transmission facilities. Kesalahan jaringan 
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tersebut seringkali tidak dapat diketahui oleh seorang admin jaringan dan 

penanganan masalah menjadi terlalu lama sehingga berakibat fatal pada penurunan 

kualitas jaringan. Oleh karena itu, perancangan dan implementasi sebuah aplikasi 

sistem monitoring jaringan merupakan solusi yang efektif dalam mencari dan 

menemukan kesalahan (fault) yang terdapat pada suatu jaringan, sehingga dapat 

dilakukan penanganan secepat mungkin. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian bahwa Aplikasi NMS yang 

dirancang dapat membantu seorang admin jaringan dalam mengelola dan 

memelihara infrastruktur jaringan dan juga merupakan solusi yang efektif dalam 

mencari dan menemukan kesalahan (fault) yang terdapat pada suatu jaringan. 

Efektif yang dimaksud di sini adalah dalam hal penyampaian kejadian error yang 

bersifat real time sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin agar 

masalah tersebut tidak berakibat pada penurunan kualitas jaringan.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanto & Waspada, 2016) 

dan (Nugroho et al., 2014) dan (Sholikatin & Rosyid, 2017), penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sistem monitoring jaringan yang dibangun dapat berfungsi 

bagi network administrator sebagai alat berupa aplikasi pemantauan perangkat 

jaringan sehingga dapat langsung tanggap mengatasi kesalahan jaringan baik dari 

perangkat maupun client langsung agar tidak berakibat fatal terhadap jaringan yang 

lain. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

akan membentuk penelitian-penelitian tersebut sebagai fondasi untuk perencanaan 

sistem monitoring jaringan dengan menggunakan LibreNMS. Hal ini dilakukan 

agar dapat membantu kinerja perusahaan khususnya network administrator pada 

PT. TEC Indonesia. 
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2.2 Landasan Teori 

Pada perancangan sistem monitoring jaringan ini, penulis ingin 

menguraikan beberapa teori untuk memperkuat suatu penelitian. 

 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan teknologi yang melingkupi hardware, 

software, dan perangkat jaringan lainnya serta bertujuan untuk dapat saling 

berkomunikasi atau saling berbagi data dengan konsep data tersebut dibawa oleh 

pengirim ke penerima dengan menggunakan media wired maupun wireless 

(Saputra, Irawan, & Ilhamsyah, 2014). Secara umum jaringan komputer terdapat 

LAN, MAN, dan WAN. 

Local Area Network (LAN) merupakan jenis jaringan komputer yang 

mencakup wilayah kecil, seperti jaringan kampus, gedung, kantor dengan berbasis 

teknologi IEEE 802.3 Ethernet maupun teknologi 802.11b (atau biasa disebut Wifi) 

dengan kecepatan pengiriman data hingga 1000 Mbit/s. (Varianto & Badrul, 2015). 

Berikut dapat dilihat pada Gambar 1: 

 

Gambar 1. Local Area Network (LAN) 
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Metropolitan Area Network (MAN) merupakan gabungan dari beberapa 

LAN dalam lingkup area lebih luas seperti suatu kota dengan pengiriman data 

berkecepatan tinggi, yang dapat menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, 

perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Dari segi jangkauan, MAN ini dapat 

mencapai antara 10 km sampai 50 km (Lukman, 2016). Berikut dapat dilihat pada 

Gambar 2: 

 

Gambar 2. Metropolitan Area Network (MAN) 

Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan komputer dalam cakupan 

area yang lebih luas seperti antar Wilayah, Kabupaten, bahkan Negara, serta dapat 

digunakan untuk menghubungkan banyak LAN secara geografis terpisah agar dapat 

menggunakan layanan seperti leased line, dial-up, satelit atau layanan packet 

carrier (Chelara & Hermanto, 2014). Berikut dapat dilihat pada Gambar 3: 

 

Gambar 3. Wide Area Network (WAN) 
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2.2.2 Internet 

Internet merupakan jaringan global dengan konsep dapat menghubungkan 

satu host dengan host lainnya baik bersifat pribadi (stand alone) maupun corporate 

diseluruh dunia melalui saluran dan server dengan menggunakan standar 

komunikasi pengiriman dan penerimaan data yang telah disepakati bersama dalam 

keseragaman pengiriman dan penerimaan data seluruh dunia sehingga tidak terjadi 

kekacauan dalam dunia Internet (Nurdin Nurdin, 2015). Berikut dapat dilihat pada 

Gambar 4: 

 

Gambar 4. Internet 

 

2.2.3 OSI Layer 

Open Systems Interconnection (OSI) layer ini dikembangkan untuk 

mengkoordinasikan standar pertukaran dan pengembangan data dalam sebuah 

jaringan. OSI layer bukanlah sebuah protokol melainkan sebuah standar dan acuan 

dalam jaringan komputer (Sujana, 2014). Berikut dapat dilihat pada Gambar 5: 
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Gambar 5. OSI Layer 

Model OSI terdiri atas 7 lapisan (layer), diantaranya: 

1. Physical Layer  

Physical layer adalah lapisan pertama yang berfungsi sebagai pengelola 

koneksi perangkat keras (hardware), menangani pengiriman dan penerimaan sinyal 

biner dan menangani penyandian bit. Contohnya topologi jaringan dan 

pengkabelan.  

2. Data Link Layer  

Data link layer adalah lapisan yang menyediakan alamat untuk data dengan 

memaketkannya berupa frame yang berhubungan dengan hardware kemudian 

dibawa melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan. 

3. Network Layer  

Network layer adalah lapisan yang berperan dalam menentukan alamat 

jaringan, menentukan rute dalam perjalanan untuk tujuan sekaligus menjaga antrian 

trafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket yang berguna sebagai 

penerjemah IP address.  
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4. Transport Layer  

Transport layer adalah lapisan yang berperan untuk memastikan pengiriman 

data, pembagian data per segmen, menangani pengurutan dan balasan, serta 

menyediakan tahapan kontrol. Unit protokol data pada lapisan ini disebut segmen. 

5. Session Layer  

Session layer merupakan lapisan yang memastikan proses dua terminal saling 

mengelola dan mengendalikan connection. Unit protokol pada lapisan ini disebut 

data. 

6. Presentation Layer  

Presentation layer merupakan lapisan yang berperan terhadap konversi data 

dan format untuk pengiriman data. Protokol yang berada dalam level ini berupa 

redictor software. Seperti layanan Virtual Network Computing (VNC). 

7. Application Layer 

 Application layer merupakan lapisan yang bertanggung jawab sebagai 

interface terhadap fungsionalitas jaringan seperti mengontrol akses aplikasi ke 

jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan error. Protokol yang berada dalam 

lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. 

 

2.2.4 Internet Protocol (IP) Address 

IP Address merupakan prosedur pengalamatan dengan memberikan sebaris 

numeric pada perangkat jaringan yang diterapkan di interface dari perangkat 

tersebut. 

Pada umumnya, alamat IP berfungsi untuk mendeteksi problem disaat 

pengiriman paket data namun, dalam proses komunikasi antar data, alamat IP ini 
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menerapkan dua peranan aturan yakni, addressing dan fragmentation (Wardoyo, 

Ryadi, & Fahrizal, 2014).  

 

2.2.5 Intenet Protocol Version 4 (IPv4) 

IPv4 dalam model pengalamatan menggunakan 32 bit bilangan biner 

namun,  untuk mempermudah penulisannya setiap delapan bit biner diwakili oleh 

satu segmen bilangan oktet, sehingga setiap alamat akan memiliki empat buah 

segmen dari 0.0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255 misalnya 202.152.254.254 

sehingga total alamat sebesar 232. 

Alamat IPv4 dibagi menjadi dua bagian yaitu alamat jaringan (network 

address) dan alamat komputer (host address). Network address digunakan untuk 

menunjukkan keberadaan pada komputer, sedangkan host address menunjukkan 

keberadaan komputer dalam jaringannya (Warman, Yudhistira, & Nugraha, 2017). 

 

2.2.6 User Datagram Protocol (UDP) 

UDP merupakan protokol yang mendukung konsep jaringan berbasis IP. 

Dalam transmisi data, UDP tidak peduli pada pengecekan terhadap kesalahan di 

pengiriman data dikarenakan UDP hanya berupa IP dengan tambahan header 

singkat dan tidak melakukan sebuah pengontrolan alur data ataupun pengiriman 

ulang dari kesalahannya. (Mardiana & Sahputra, 2017).  

Berikut berbagai karakteristik UDP:  

1. End-to-end, disini UDP dapat mengetahui proses yang berjalan dalam host. 

2. Connectionless, disini UDP mempunyai paradigma tanpa adanya pengontrolan 

koneksi.  
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3. Message-oriented, disini UDP dapat mengirimkan dan menerima data secara 

segmen.  

4. Best-effort, yang berarti UDP bersifat pengiriman terbaik.  

5. Arbitrary interaction, disini UDP dapat receive dan send dalam jumlah proses 

yang banyak. 

Sedangkan menurut (Ardian, 2015), mengatakan bahwa UDP berbasis 

connectionless yang berarti, setiap pengiriman paket data nya tidak akan dikontrol 

dalam mengecek kesalahan dari pengiriman paket tersebut. Hal ini cenderung 

efisien pada koneksi UDP meliputi broadcasting maupun multicasting. 

 Sementara itu, menurut (Singh, Tripathi, & Singh, 2014) UDP merupakan 

anggota inti protokol yang digunakan di aplikasi host dengan mengirimkan pesan 

yang disebut sebagai datagram. UDP menyediakan pemilihan untuk integritas data, 

dan number port untuk menangani berbeda fungsi pada sumber dan tujuan.  

 Selain itu, menurut (Sujana, 2014) UDP adalah protokol internet yang 

mengutamakan kecepatan data dan tidak memerlukan pengontrolan kemacetan 

artinya, UDP tetap dapat mengirimkan paket per segmen tanpa dipengaruhi oleh 

masalah jaringan. Contoh protokol aplikasi yang menggunakannya : DNS, SNMP, 

TFTP dan lain-lain. 

Dalam literatur lain, menurut (Alva, Arie, & Arthur, 2015) UDP adalah 

protokol yang support communication unreliable, tanpa koneksi antara host-host 

dalam jaringan dengan menggunakan TCP/IP.  

UDP mempunyai satuan paket data yang disebut dengan segmen, dengan 

melakukan pembungkusan dari data ke dalam pesan-pesan UDP (UDP messages). 
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Suatu pesan berisi header dan dikirimkan ke protokol lapisan selanjutnya yang 

sudah berupa datagram IP. Berikut dapat dilihat Gambar 6: 

 

Gambar 6. UDP Messages 

UDP mempunyai metode untuk memberikan terkait data atau informasi 

antar host, yang dikenal dengan UDP Port. Konsepnya, suatu sistem dapat 

mempersiapkan IP address dan port number dari UDP host destination. Setiap port 

diidentifikasi dengan nomor yang unik dan dapat berfungsi sebagai sebuah 

multiplexed message queue, yang artinya dapat menerima beberapa pesan secara 

sekaligus. Tabel 1 berikut mendeskripsikan berbagai UDP port yang sudah 

diketahui secara global. 

Tabel 1. Port UDP 

 

 Berdasarkan dari berbagai penelitian diatas, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa User Datagram Protocol (UDP) merupakan protokol yang 
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berbasis IP dengan mengutamakan pengiriman data tanpa adanya control terhadap 

error pengiriman data tetapi dengan konsep aplikasi terlebih dahulu sudah 

mempersiapkan IP address dan UDP port number dari host yang ingin dilalui. 

 

2.2.7 Media Access Control (MAC) Address 

 MAC Address adalah suatu alamat jaringan yang diimplementasikan pada 

lapisan data-link OSI Layer. Pada jaringan berbasis ethernet, MAC address 

merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48-bit (6 byte) yang dapat 

mengidentifikasikan komputer, interface router, atau node lainnya sehingga sering 

disebut sebagai Ethernet address, Physical address, atau Hardware address 

(Susianto & Yulianti, 2015). 

 

2.2.8 Forwarding Database (FDB) 

FDB atau disebut juga sebagai tabel forwarding atau tabel MAC yang 

digunakan dalam menjembatani jaringan, routing, dan fungsi-fungsi serupa untuk 

menemukan interface yang tepat yang mana input dari interface harus meneruskan 

paket. FDB merupakan tabel dinamis yang memetakan alamat MAC ke port, 

sekaligus menjadi mekanisme penting yang memisahkan switch jaringan dari 

ethernet (Arta, 2017).  
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2.2.9 Address Resolution Protocol (ARP)  

ARP merupakan sebuah protokol yang berperan dalam jaringan ethernet 

dalam menggambarkan antara IP dengan MAC. Konsep ARP ini dilakukan saat 

host akan mengirimkan paket IP ke host lainnya selalu menyertakan IP address host 

destination dan akan dikumpul atau dibungkus ke dalam bentuk frame ethernet 

supaya dapat dikirimkan lewat jaringan fisik. Artinya host pengirim harus 

mengetahui MAC address dari host tujuan melalui IP address yang berupa sebuah 

informasi lalu disimpan kedalam tabel ARP (ARP cache) (Harjono, 2017). 

 

2.2.10 Linux  

Linux adalah program yang menggunakan kernel sebagai sistem operasi 

berupa script yang tersedia di Internet pada tahun 1991. Setelah itu, banyak user 

berperan penting dalam mengembangkan dan memperluas Linux di berbagai 

belahan dunia. Sistem, peralatan maupun pustakanya secara umum berasal dari 

sistem operasi berbasis General Public License (GPL) yang diumumkan pada tahun 

1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama 

alternatif GNU/Linux (Harjono, 2016).  

 

2.2.11 Network Monitoring System (NMS) 

 NMS merupakan tool untuk melakukan monitoring/pengawasan pada 

elemen-elemen dalam jaringan host. Konsep yang terdapat pada NMS ini, 

mengumpulkan informasi yang sangat banyak dari aktifitas jaringan sekaligus dapat 

menganalisa secara tepat dan cepat. Selain itu, sistem ini dapat membantu dalam 

mengumpulkan data historis jaringan untuk melihat kecendrungan yang timbul 
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pada penggunaan resource dan capacity dalam jaringan sehingga dapat didesain 

dan direncanakan menjadi suatu jaringan yang akurat dan efektif (Ardian, 2015). 

 

2.2.12 LibreNMS 

LibreNMS adalah aplikasi open source yang digunakan sebagai pemindaian 

jaringan berbasis PHP dan MYSQL dalam cakupan dukungan dari berbagai 

perangkat jaringan dan sistem operasi termasuk Cisco, Linux, Juniper, Foundry, 

dan perangkat lainnya untuk keperluan manajemen jaringan bersifat monitoring 

dengan menyimpan semua data informasi dan mengumpulkannya kedalam 

database. LibreNMS menghasilkan pengumpulan informasi yang cepat, kumpulan 

pola grafik, serta hasil multiple data. Seluruhnya disusun secara efektif dengan 

halaman antarmuka yang mudah penggunaanya secara detail dengan ratusan 

perangkat (Pratama et al., 2017). 

 

2.2.13 MariaDb 

MariaDB merupakan Database management System (DBMS) berbasis open 

soruce yang dikembangkan oleh pengembang yang sama dari MySQL. MySQL 

sendiri merupakan DBMS yang sudah sangat populer digunakan dan saat ini telah 

diakuisisi oleh perusahaan Oracle (Data, Ramadhan, & Amron, 2017).  

 

2.2.14 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP adalah bahasa pemrograman berupa script yang dapat diintegrasikan 

dengan HTML dalam hal penanganan, pembuatan dan pengembangan sebuah situs 

web. Penulisan script PHP dapat dijadikan satu dengan kode html dan disimpan 
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dalam satu file dengan nama file berekstensi *.php. Script program PHP disimpan 

dan dijalankan di sisi server sehingga keamanan data lebih terjamin. (Prayitno & 

Safitri, 2015). 

 

2.2.15 SNMP 

Simple Network Management Protocol (SNMP) merupakan protokol yang 

berkemampuan ke user untuk mengawasi suatu perangkat jaringan komputer dari 

jarak jauh (remote). Protokol ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data 

terhadap variabel-variabel dalam elemen jaringan yang diterapkan (Nugroho et al., 

2014). Protokol SNMP menggunakan transport UDP pada port 161. SNMP 

terdapat 3 versi yaitu: 

1. SNMPv1 = versi ini mendukung Layer 3 protocol seperti IP akan tetapi, sudah 

lama ditinggalkan dari dunia networking dikarenakan alasan security. 

2. SNMPv2 = SNMP versi 2 dapat merubah messaging system untuk mengambil 

lebih besar pada suatu device dan juga lebih efisien. SNMPv1 dan v2 

mengandalkan SNMP communtiy string untuk autentikasi sebuah MIB device 

yang dapat berbentuk text message. Pada SNMP v2 ada 2 tipe community string 

yaitu:  

a. Read Only (RO) : menyediakan akses ke variabel MIB, hanya dapat dibaca 

tidak dapat dimodifikasi.  

b. Read Write (RW): menyediakan pembacaan dan memodifikasi variabel MIB. 

3. SNMPv3 = more sophisticated security (di SNMPv2 security nya ga di 

enkripsi) 
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Sementara itu, menurut (Eko et al., 2016), pada dasarnya, SNMP 

mengharuskan manajemen jaringan secara terpusat, lancar, dan compatible di 

semua platform. Tujuan utamanya yaitu melakukan remote manajemen dari 

peralatan jaringan di-manage menggunakan SNMP. 

Sedangkan, menurut (Fawaidus, Yuliana, & Winarno, 2015) mengatakan 

bahwa SNMP ini bekerja dengan menghubungkan management dan agent, berupa 

pesan-pesan paket data yang disebut dengan Protocol Data Unit (PDU). 

Selain itu, menurut (Ardian, 2015) Arsitektur SNMP secara eksplisit 

merupakan kumpulan dari stasiun manajemen dan elemen jaringan komputer (host, 

gateway, router dan lainnya). 

Tujuan dari SNMP meminimalisir jumlah dan kompleksitas dari fungsionalitas 

manajemen: 

1. Biaya pengembangan untuk perangkat lunak manajemen agent yang 

diperlukan untuk mendukung protokol tersebut berkurang. 

2. Terdapat peningkatan dari fungsi manajemen yang didukung secara remote, 

sehingga penggunaan sumber daya internet dalam tugas manajemen dapat 

diakui/digunakan.  

3. Terdapat peningkatan dari fungsi manajemen yang didukung secara remote, 

sehingga dapat melakukan pembatasan dan peningkatan fitur pada tools 

manajemen. 

4. Menyederhanakan kumpulan fungsi manajemen sehingga mudah dimengerti 

dan digunakan oleh pengembang tools manajemen jaringan komputer. Berikut 

dapat dilihat pada Tabel 2: 
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Tabel 2. Lapisan Manajemen Jaringan 

 

 

 

 

Dalam literatur lain, menurut (Sholikatin & Rosyid, 2017) SNMP 

merupakan sebuah protokol yang didesain untuk memberikan kemampuan kepada 

network administrator untuk mengelola jaringan komputernya dari jarak jauh atau 

melalui remote. Pengelolaan ini dilaksanakan dengan cara melakukan polling dan 

mengatur variabel-variabel jaringan yang dikelolanya. Terdapat 3 elemen dalam 

peranan penting dalam SNMP yaitu: 

1. Manager 

Manager merupakan server yang melakukan beberapa macam software yang 

berfungsi melakukan pengelolaan jaringan. 

2. Agent 

Agent merupakan software yang running di perangkat jaringan dengan 

pengaturan berupa software terpisah (daemon), maupun tergabung di dalam sistem 

operasi  seperti, IOS pada router Cisco. Agent juga menyediakan informasi kepada 

NMS dengan menjaga track dari berbagai operational aspect perangkat. 

3. Management Information Database (MIB) 

Management Information Database (MIB) merupakan lokasi penyimpanan 

informasi yang dimiliki oleh agent yang nantinya dapat diakses oleh manager 

Informasi dengan menggunakan node tree dan menempatkan Object Identifier 
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(OID) berupa integer yang dipisahkan oleh dots (.) pada setiap node tree. Berikut 

dapat dilihat pada Gambar 7:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Node Tree MIB 

Objek – objek informasi SNMP memperoleh kedudukan di bawah node 

mib-2(1). Untuk mengakses objek – objek tersebut maka harus dituliskan sesuai 

urutan node seperti yang dijelaskan pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. OID SNMP 

 

Protocol Data Unit (PDU) merupakan format pesan yang digunakan oleh 

manager dan agent untuk mengirim dan menerima informasi. Jenis–jenis PDU 

dijelaskan pada Tabel 4 berikut: 
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Tabel 4. Jenis-jenis PDU 

 

Berdasarkan dari berbagai penelitian diatas, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa SNMP merupakan protokol yang berkemampuan untuk 

memonitor perangkat jaringan secara remote dengan menggunakan elemen SNMP 

termasuk Manager, Agent dan Management Information Base serta menggunakan 

port UDP 161 serta dalam penyesuaian standar versi dari SNMP sesuai dengan 

kebutuhan network administrator. Berikut dapat dilihat pada Gambar 8: 

 

Gambar 8. Protokol SNMP 
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