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ABSTRAK 
 

Jaringan  komputer  dan  Internet  telah  mengalami  perkembangan  yang  
sangat  pesat. Teknologi  ini  mampu  menyambungkan  hampir  semua  komputer  
yang  ada  di  dunia sehingga  bisa  saling  berkomunikasi  dan bertukar informasi. 
Bentuk  informasi  yang  dapat ditukar berupa data teks, citra digital, video, audio.  

Untuk menunjang semakin maju dan rumitnya jaringan komputer itu, 
maka dibuatlah Sistem Monitoring Traffic Bandwith dan weathermaps Berbasis 
Cacti, dimana akan mempermudah dalam pengawasan dan pemantauan kondisi 
jaringan melalui grafik dan aliran besarnya traffic pada weathermap terhadap 
perangkat-perangkat yang telah dikonfigurasikan pada sistem Cacti. Penerapan 
sistem serupa telah banyak juga dilakukan pada jaringan komputer-jaringan 
komputer di tempat lainnya yang berskala kecil hingga besar. 

Dengan adanya sistem Monitor Traffic Bandwith dan Weathermap ini, 
jaringan komputer progdi Teknik Informatika dapat dipantau secara real time 
dengan hanya melihat jumlah traffic yang dihasilkan dalam bentuk grafik serta 
weathermap. Misalnya dalam pemantauan grafik pada suatu perangkat pada 
jaringan progdi Teknik Informatika. Serta dalam memonitoring jaringan ini juga 
akan diketahui device mana saja yang up dan down sehingga lebih mudah lagi 
dalam troubleshooting yang akan diselesaikan, device up dan down akan terlihat 
secara realtime dan jelas sehingga device tersebut apakah benar-benar down dan 
up.  
 
Kata Kunci: Cacti, Monitoring Jaringan, SNMP, Weathermap, Traffic Bandwith. 
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              BAB I 

     PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Hampir di 

setiap perusahaan terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus 

informasi di dalam perusahaan  tersebut.  Internet  yang  mulai  populer  

saat  ini  adalah  suatu  jaringan komputer  raksasa  yang  merupakan  

jaringan  komputer  yang  terhubung  dan  dapat saling  berinteraksi.  Hal  

ini  dapat  terjadi  karena  adanya  perkembangan  teknologi jaringan  yang  

sangat  pesat,  sehingga  dalam  beberapa  tahun  saja  jumlah  pengguna 

jaringan komputer yang tergabung dalam internet berlipat ganda. 

Untuk memonitoring suatu jaringan tersebut serta untuk 

memperlancar arus informasi yang masuk di dalam perusahaan tersebut 

secara cepat tidaklah mudah, maka harus dibutuhkan suatu teknologi 

jaringan komputer yang efektif dan efisien untuk bisa memenuhi 

kebutuhan perusahaan tersebut secara kompleks. 

Oleh karena itu penggunaan weathermap dan grafik pada 

monitoring jaringan dapat mempermudah untuk mengetahui aliran traffic 

secara realtime dengan jelas secara topologi. Dengan weathermap kita bisa 

mensetting pula kapasitas bandwidth dari link tersebut sehingga nantinya 

kapasitas bandwith pada setiap link bisa dibatasi sehingga mencegah untuk 

terjadinya overload bandwith yang menyebabkan pengaksesan suatu 

jaringan menjadi lambat. 
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1.2 Perumusan  Masalah 

Beberapa masalah yang akan diselesaikan pada Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana merancang aplikasi monitoring jaringan berbasis Cacti pada 

Linux untuk monitoring traffic bandwith secara jelas dalam bentuk grafik. 

2. Weathermap digunakan untuk memetakan topologi jaringan yang akan 

dibuat serta terlihat jelas besaran aliran traffic yang dihasilkan dari setiap 

perangkat. 

3. Sistem yang dibuat ini nantinya bisa memantau beberapa device yang up 

dan down secara realtime. 

4. Sistem ini dibangun untuk memudahkan user untuk pemantauan 

monitoring jaringan serta memudahkan troubleshooting jika dalam 

jaringan tersebut mengalami masalah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menfokuskan penelitian, maka dibuat batasan masalah dari 

perumusan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut : 

1. Tools yang digunakan untuk membangun sistem monitoring jaringan ini 

adalah Cacti versi 0.8.8a dengan plugin Weathermap 0.97. 

2. Sistem monitoring ini hanya terbatas pada monitoring kecepatan bandwith   

lalu ditampilkan menggunakan grafik. 

3. Penggunaan weathermap digunakan untuk alur atau proses dari studi kasus 

yang akan dikerjakan. 

4. Sistem Cacti merupakan hak akses sepenuhnya dari suatu setting dan 

konfigurasi yang akan dibuat. 
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5. Poller interval yang ditentukan mempunyai waktu 5 menit yang 

merupakan poller interval default yang ada pada Cacti. 

6. Diasumsikan dalam sistem monitoring jaringan menggunakan grafik dan 

weathermap ini hanya menggunakan beberapa perangkat saja. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

a. Membangun jaringan untuk mengetahui kecepatan bandwith secara 

realtime yang kemudian ditampilkan dalam bentuk graph. 

b. Agar pemantauan jaringan dapat dilakukan dari satu titik atau terpusat. 

c. Weathermap bertujuan untuk memetakan jaringan yang akan dibuat serta 

merupakan proses atau alur kerja dari suatu jaringan tersebut. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya : 

a. Memiliki sebuah aplikasi monitoring jaringan kecepatan bandwith dalam 

bentuk map serta grafik. 

b. Pengaturan pembatasan kecepatan bandwith pada weathermap sehingga 

mencegah terjadinya beberapa server yang down dikarenakan adanya 

kecepatan bandwith yang melebihi batas maksimal. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam pengembangan kerja yaitu Metode Waterfall 

(Siklus Air Terjun). Metode ini juga dikenal dengan nama “Classic Life Code”. 

Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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pengembangan perangkat lunak, mulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset 

keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi. 

2) Analisa Data 

Melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada mengenai 

bagaimana membuat suatu aplikasi jaringan server berbasis SNMP. 

3) Perancangan Sistem 

Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu suatu 

pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem terkomputerisasi. 

4) Pembuatan Program 

Desain tadi harus diubah menjadi bentuk yang lebih dimengerti 

mesin, maka dilakukan langkah pembuatan program. 

5) Uji Coba Program 

Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap 

analisa sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 

implementasi sistem. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk 

menentukan kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin terjadi 

sehingga dapat diperbaiki. 

6) Metode Evaluasi 

Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem informasi 

yang telah dibuat ini akan diuji coba penggunaannyan dan juga akan 
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dievaluasi untuk kelayakan sistem tersebut untuk digunakan, serta 

kemungkinan kesalahannya. 

7) Penyusunan Laporan 

Segala hal yang telah terangkum dari perangkat lunak dituliskan 

dalam bentuk laporan untuk memberikan laporan apa saja yang bisa 

diimplementasikan dalam perangkat lunak tersebut. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan disusun 

dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai materi dari 

bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 

menjadi landasan pembuatan Skripsi. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 

perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum 

sistem, kebutuhan sitem, permodelan sistem berorientasi objek, 

perancangan proses  latar dan perancangan antarmuka aplikasi. 
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BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah 

dibuat sebelumnya yang meliputi: implementasi basis data, 

implementasi proses latar dan implementasi form-form 

antarmuka aplikasi. 

BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini menjelaskan tentang cara penggunaan sistem, yaitu 

menerapkan hasil rancang dengan menggunakan data yang 

dibutuhkan dan pengujian akan dilakukan untuk memastikan 

apakah program yang dibuat sesuai dengan yang dikehendaki 

atau belum. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini akan dibahas tentang saran dan kesimpulan dari 

penggunaan program aplikasi dan saran pengembangan 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 

literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir 

ini. 
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