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Abstrak
Jaringan komputer saat ini merupakan suatu infrastruktur penting yang harus dijaga kinerjanya.
Gangguan yang terjadi pada jaringan akan mengakibatkan kerugian yang bisa berdampak sangat
besar. Pemantauan jaringan yang baik bisa menghasilkan kinerja jaringan secara optimal. Salah
satu tugas yang sangat penting bagi seorang administrator jaringan komputer adalah mengawasi
kondisi komputer pada jaringan yang ditanganinya. Administrator  juga harus bisa memanajemen
hak akses internet tiap-tiap user agar penggunaan akses internet bisa digunakan dengan bijak.
Penulis ingin mengimplementasikan suatu sistem aplikasi pemantau jaringan serta memanajemen
jaringan komputer di Hotel Aryaduta Palembang, agar kegiatan yang berjalan pada perusahaan
ini lebih optimal.
Kata Kunci : Pemantauan Jaringan, Administrator, Manajemen Jaringan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komputer meningkat dengan cepat, hal ini terlihat pada era
tahun 80-an jaringan komputer masih merupakan teka-teki yang ingin dijawab oleh kalangan
akademisi. Awal perkembangan jaringan komputer, hampir seluruhnya dibangun dari kabel
coaxial, kini banyak telah diantaranya dibangun dari serat optik (fiber optics) atau
komunikasi tanpa kabel. Sekumpulan komputer, serta perangkat-perangkat lain pendukung
komputer yang saling terhubung dalam suatu kesatuan disebut dengan jaringan komputer.
Media jaringan komputer dapat melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga
memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling melakukan pertukaran informasi,
seperti dokumen dan data, serta melakukan pencetakan pada printer yang sama dan bersama-
sama memakai perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan

Jaringan komputer saat ini merupakan suatu infrastruktur penting yang harus dijaga
kinerjanya. Gangguan yang terjadi pada jaringan akan mengakibatkan kerugian yang bisa
berdampak sangat besar. Pemantauan jaringan dapat memonitor kondisi yang ada di jaringan
sehingga dapat menghindari atau memperkecil masalah yang mungkin terjadi di dalam
jaringan tersebut. Salah satu tugas yang sangat penting bagi seorang administrator jaringan
komputer adalah mengawasi kondisi jaringan komputer dan memanajemen jaringan komputer
yang ditanganinya.

Hotel Aryaduta Palembang adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
hospitality khususnya di bidang perhotelan. Jaringan komputer merupakan suatu sarana yang
sangat penting untuk menunjang kelancaran dari perkerjaan karyawan disana, khususnya di
back office. Adapun sistem yang digunakan untuk kegiatan operasional hotel juga tak luput
dari penggunaan jaringan komputer. Sayangnya belum ada suatu cara yang bisa digunakan
oleh administrator untuk bisa memantau dan mengatur segala hal yang berada di dalam
jaringan komputer tersebut. Penerapan sistem pemantauan dan manajemen jaringan di Hotel
Aryaduta Palembang, diharapkan makin mengoptimalkan kinerja jaringan yang ada di
perusahaan tersebut.
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LANDASAN TEORI

Klasifikasi Jaringan
Menurut Sofana (2011:8), klasifikasi jaringan komputer dapat dikelompokkan

berdasarkan luas area yang dapat dijangkau atau dilayani.

Linux
Menurut tim Wahana Komputer (2010:1) Linux adalah sistem operasi komputer yang

sifatnya seperti unix. Yang unik dari linux adalah pengembangannya secara open source,
artinya tidak ada kode sumber dari sistem operasi tersebut yang disembunyikan.

Ubuntu
Menurut Wahan Komputer (2010:1), Ubuntu adalah salah satu cara distribusi Linux

berbasiskan pada Debian, memiliki interface desktop dan dirilis secara berkala (setiap enam
bulan). Proyek Ubuntu disponsori oleh Canonical Ltd (Perusahaan milik Mark Shuttleworth).
Nama Ubuntu diambil dari sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan yang berarti “rasa
perikemanusiaan terhadap sesama manusia”. Tujuan dari distribusi Linux Ubuntu adalah
membawa semangat yang terkandung di dalam Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak.

Monitor Jaringan
Menurut Winarno (2006:14), monitoring jaringan adalah salah satu fungsi dari

management yang berfungsi untuk menganalisa apakah jaringan masih cukup layak untuk
digunakan atau perlu tambahan kapasitas. Hasil monitoring juga membantu jika administrator
ingin mendesain ulang jaringan yang telah ada.

NTOP
Menurut Ali Hanafiah (2012:2), NTOP adalah sebuah aplikasi monitoring untuk

melihat traffic di jaringan dan menampilkannya untuk kita dalam bentuk yang luar biasa
hebat. NTOP sendiri diklaim sebagai aplikasi monitoring network open source paling handal.
Berbeda dengan program sejenis seperti cacti, MRTG, nagios, dan lainnya. NTOP lebih
tenang dalam penyajian tampilan yang relatif enak dilihat tanpa opsi-opsi dan pilihan-pilihan
fitur yang rumit. Berikut adalah tabel informasi yang didaftarkan oleh NTOP untuk setiap
host  yang terhubung ke jaringan (broadcast):

Tabel 1. Informasi di dalam aplikasi NTOP
Data sent / received Lalu lintas total ( volume & paket ) yang dihasilkan atau diterima oleh tuan

rumah. Diklasifikasikan menurut protokol jaringan.
Used Bandwidth Penggunaan bandwidth yang aktual dan rata-rata

IP Multicast Jumlah total trafik multicast yang dihasilkan atau diterima oleh tuan rumah.

TCP Sessions History Saat ini aktif TCP sesi ditetapkan / diterima oleh host dan statistik lalu lintas
terkait.

UDP Traffic Jumlah total lalu lintas UDP diurutkan oleh port.

TCP / UDP Used
Services

Daftar layanan berbasis IP (misalnya port aktif) disediakan oleh tuan rumah
dengan daftar lima host terakhir yang menggunakannya.

Traffic Distribution Lokal lalu lintas, lalu lintas lokal untuk jarak jauh, remote untuk lalu lintas
lokal (host lokal yang melekat pada jaringan broadcast).

IP Traffic Distribution UDP vs Traffic TCP, distribusi relatif dari protokol IP sesuai dengan nama
host.
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Mikrotik
Menurut Catur (2008:3), MikroTik RouterOS adalah sistem operasi dan perangkat

lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang
handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, cocok
digunakan oleh Internet Service Provider dan provider hotspot.

Winbox
Menurut Kustanto (2008:17) Winbox adalah sebuah utility yang digunakan untuk

melakukan remote ke server mikrotik dalam mode GUI (Graphical User Interface). Jadi
dengan ini anda tidak perlu repot-repot mengetikkan perintah-perintah mikrotik, hanya tinggal
klik saja. Melakukan setting mikrotik melalui winbox ini lebih banyak digunakan karena
selain penggunaannya yang mudah kita juga tidak harus menghapal perintah-perintah
Mikrotik. Semua perintah itu sudah tersedia dalam bentuk Graphical menu pada Winbox.
Fungsi utama winbox adalah untuk setting fitur-fitur yang ada pada mikrotik, berarti tugas
utama winbox adalah untuk mengatur mikrotik dengan GUI, atau tampilan desktop.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah penulis dapat disimpulkan, pemantauan dan

manajemen jaringan jaringan komputer sangat penting untuk meminimalisasi gangguan yang
bisa menyebabkan terganggunya kinerja jaringan tersebut. Penulis mencoba menggunakan
aplikasi NTOP untuk melakukan pemantauan jaringan dan menggunakan aplikasi Winbox
untuk memanajemen jaringan komputer yang ada di Hotel Aryaduta Palembang.

Pemasangan aplikasi NTOP
Sebelum melalukan pemantauan jaringan, diperlukan instalasi aplikasi NTOP yang

digunakan sebagai aplikasi pemantau jaringan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut :

1. Mengunduh dan melakukan instalasi aplikasi NTOP dengan mengetikkan perintah
sudo apt-get install ntop, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini.

Gambar 1. Instalasi NTOP

2. Selanjutnya melakukan melakukan instalasi rrdcollect, rrdtool dan rrdtool-tcl,seperti
gambar berikut ini.
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Gambar 2. Instalasi rrdcollect

Gambar 3. Instalasi rrdtool

Gambar 4. Instalasi rrdtool-tcl

3. Kemudian membuat direktori yang dibutuhkan oleh RRD. Seperti pada gambar di
bawah ini.

Gambar 5. Membuat direktori yang dibutuhkan RRD

4. Kemudian merubah kepemilikan dan akses permission dari folder RRD menjadi 777,
terlihat seperti pada gambar berikut ini.
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Gambar 6. Merubah kepemilikan dan permission folder RRD

5. Secara default untuk menjalankan NTOP dapat dilakukan dengan perintah seperti
gambar di bawah ini.

Gambar 7. Menjalankan NTOP secara default

6. Diperlukan cek status port 3000, apakah sudah aktif atau belum (karena NTOP
bekerja pada port 3000), jika LISTEN berarti port tersebut sudah aktif. Seperti gambar
di bawah ini.

Gambar 8. Cek status port 3000

7. Setelah semua sudah dipastikan dan berjalan, lalu buka browser dan tuliskan alamat
pada browser : http://localhost:3000, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 9. Tampilan default NTOP

8. Pada Network Load kita dapat melihat aktifitas di dalam jaringan berdasarkan waktu,
10 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, hari yang lalu ataupun bahkan bulan yang lalu.
Tampilan ini dapat terlihat melalui menu Summary > Network Load, seperti gambar
di bawah ini.
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Gambar 10. Tampilan Network Load

9. Lalu apabila kita klik IP Address yang terdapat pada tabel host, kita akan dapat
mengetahui aktivitas client atau user tersebut. Seperti gambar di bawah ini.

Gambar 11. Tampilan host yang dipantau

10. Setelah aplikasi pemantau jaringan selesai kita pasang, maka sekarang mulai
memberikan batasan-batasan pada siapa saja yang berhak mendapatkan akses internet.
Disini penulis berencana membuat 2 kelompok, yaitu IP Address 192.168.2.1 –
192.168.2.40 adalah IP Address yang mendapatkan hak akses internet, sedangkan IP
Address 192.168.2.41 – 192.168.2.253 adalah IP address yang bisa kita sesuaikan,
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apakah sama sekali tidak mendapatkan akses internet ataukan aksesnya terbatas hanya
beberapa saja. Penulis sengaja memakai komputer lain dan aplikasi yang lain yaitu
Winbox. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan mikrotik sebagai Router network.
Jadi penggunaan winbox ini diharapkan akan semakin mempermudah dalam
memanajemen suatu jaringan komputer. Langkah awalnya adalah dengan Login dulu
kedalam jaringan lokal kita seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 12. Login ke dalam Winbox

11. Kemudian diperlukan Address List yang bertujuan untuk mengelompokkan beberapa
IP Address menjadi satu kelompok dengan memilih menu IP>Firewall. Lalu klik
tanda ‘+’, pada tab Address List buat namanya sesuai dengan yang diinginkan.
Penulis menggunakan nama full access untuk membuat kelompok yang mendapat
akses internet. Seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 13. Kelompok IP Address yang punya hak akses

Kemudian setelah mengelompokkan IP Address yang mendapat akses internet seperti
contoh diatas, maka pindah menuju tab Filter rules lalu tambahkan profil dengan
mengklik tombol ‘+’, selanjutnya masuk ke tab advanced dan pilih dari kolom
Src.Address List, cari profil yang sudah dibuat tadi yaitu full access, seperti
ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
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Gambar 14. Memilih profil di Filter Rules

Setelah itu masuk ke tab action, pada tab ini pilih accept seperti gambar di bawah lalu
tekan OK.

Gambar 15. memilih accept pada tab action

12. Kemudian untuk kelompok yang tidak mendapat akses internet, maka diperlukan 1
profile lagi, disini penulis menggunakan nama “limited access”, seperti pada gambar
berikut ini.
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Gambar 16. Kelompok IP Address tanpa hak akses

Setelah itu pada tab general juga harus ditentukan protokol apa yang akan
dihilangkan, disini penulis memilih protokol “tcp” yang berfungsi untuk menghilangkan
akses terhadap situs–situs yang akan dikunjungi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di
bawah ini.

Gambar 17. Memilih protocol tcp pada tab general

Perbedaannya adalah pada tab action, pada kelompok ini pilih reject agar mereka
tidak mempunyai hak akses internet, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 18. Memilih reject pada tab action
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13. Setelah itu diperlukan pengujian terhadap dua IP Address yang berasal dari dua
kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang mendapatkan hak akses internet dan
kelompok yang tidak mendapatkan hak akses internet. Pembuktiannya dilakukan
seperti pada gambar di bawah ini, terlihat bahwa IP Address 192.168.2.40 yang
termasuk ke dalam kelompok yang mendapatkan hak akses internet bisa melakukan
browsing. Apabila melakukan PING maka akan terlihat response reply dari IP
Address website yang dituju.

Gambar 19. Tes koneksi IP Address hak akses internet

Kemudian lakukan pembuktian pada kelompok yang tidak mendapatkan hak akses
internet. IP Address 192.168.2.77 yang termasuk ke dalam kelompok yang tidak
mendapatkan hak akses internet tidak bisa melakukan browsing meskipun jika
dilakukan PING mendapatkan response reply dari IP Addrress website yang dituju.
Hal ini menandakan bahwa hanya membatasi pada protokol tcp. Sedangkan pada
protokol SMPT untuk email tetap berfungsi seperti biasa, sperti pada gambar di
bawah ini.

Gambar 20. Tes koneksi IP Address tanpa hak akses internet
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PENUTUP

Kesimpulan yang bis didapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
Aplikasi NTOP adalah salah satu aplikasi pemantau jaringan yang mempunyai fitur dan
tampilan yang dinamis. Pemantauan jaringan akan memudahkan seorang administrator
jaringan untuk mengetahui frekuensi aktifitas yang ada di dalam jaringan yang dikelolanya.
Administrator jaringan juga bisa meminimalisasi gangguan-ganguan yang mungkin bisa
mengganggu kinerja dari jaringan komputer tersebut. Penggunaan Winbox untuk
memanajemen jaringan komputer sangat memudahkan seorang administrator. Hal ini
dikarenakan Winbox bersifat portable, jadi bisa diakses dimanapun di dalam jaringan lokal
komputer tersebut. Winbox juga mempunyai tools yang sangat familiar sehingga sangat
mudah untuk memahami, mendalami, dan mengimplementasikannya.
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