
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Analisis Kinerja Jaringan

Analisis  kinerja  jaringan  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  untuk

menentukan  hubungan  antara  3  konsep  utama, yaitu  sumber  daya  (resources),

penundaan (delay)  dan  daya  kerja (throughput).  Obyektif  analisa  kinerja mencakup

analisa  sumber  daya  dan  analisa  daya  kerja.  Nilai  keduanya  ini kemudian

digabung untuk dapat menentukan kinerja yang masih dapat ditangani oleh  sistem,

agar  dapat  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan,  maka  kinerja jaringan  harus

berada  pada  kondisi  yang  baik.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  suatu analisis terhadap

kinerja jaringan, sehingga dapat memberikan gambaran tentang kondisi jaringan

Wireless yang ada  baik atau tidaknya jaringan tersebut,  Analisis kinerja jaringan

meliputi perhitungan Tingkat penerimaan sinyal, Free space loss, dan System

Operating  Margin (SOM)  jaringan  tersebut.    Analisis  kinerja  pada jaringan

komputer  membicarakan  sifat  dasar  dan  karakteristik  aliran  data,  yaitu efisiensi

daya  kerja,  penundaan  dan  parameter  lainnya  yang  diukur  untuk  dapat mengetahui

bagaimana  suatu  pesan  diproses  di  jaringan  dan  dikirim  lengkap sesuai

fungsinya.(Terplan, 1987).

Penelitian terdahulu yang digunakan yaitu dengan judul penelitian “analisis

kinerja jaringan wireless lan menggunakan Metode qos dan rma pada pt pertamina ep

ubep ramba (persero), Pearl pratama romadhon Jurusan teknik informatika, fakultas ilm

komputer Universitas bina darma palembang”. “analisis quality of service (qos) jaringan

internet pada smk negeri 4 palembang nurdinatrilisman putri, alex wijaya, usman

ependi, dosen universitas bina darma, mahasiswa universitas bina darma jalan jenderal

ahmad yani no.12 palembang”. “analisis availability sistem penanganan gangguan

jaringan speedy di pt. telekomunikasi indonesia, tbk, r. ajeng herty p, arjuni budi

pantjawati, iwan kustiawan. program studi pendidikan teknik elektro fptk upi jalan. dr.

setiabudhi no. 207 bandung 40154 telp. (022) 2013163 ext. 3410. “analisa kinerja

jaringan wireless lan menggunakan qos dan rma pada perpustakaan universitas gadjah
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mada Fadillah Usman 11.11.5246, sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer

amikom yogyakarta yogyakarta 2015”

2.2 Jaringan Komputer

2.2.1 Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah

gedung atau kampus yang berukuransampai beberapa kilometer. LAN seringkali

digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam

kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource (misalnya,

printer, scanner) dan saling bertukar informasi. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan

lainnya berdasarkan tiga karakteristik: ukuran, teknologi transmisi dan topologi.

2.2.2 Wide Area Network (WAN)

Wide Area Network (WAN) mencakup daerah geografis yang luas, seringkali

mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan router yang saling

berhubungan sehingga membentuk sebuah jaringan yang besar dan bertujuan untuk

mejalankan program-program aplikasi. Sebagian besar WAN, subnet terdiri dari dua

komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi (disebut juga

sirkuit, channel, atau trunk) memindahkan bit-bit dari satu mesin ke mesin lainnya.

Istilah subnet sangat penting, tadinya subnet berarti kumpulan kumpulan router-router

dan saluran-sakuran komunikasi yang memindahkan paket dari host host tujuan. Akan

tatapi, beberpa tahun kemudian subnet mendapatkan arti lainnya sehubungan dengan

pengalamatan jaringan. Sebagian besar WAN, jaringan terdiri dari sejumlah banyak

kabel atau saluran telepon yang menghubungkan sepasang router. Bila dua router yang

tidak mengandung kabel yang sama akan melakukan komunikasi, keduanya harus

berkomunikasi secara tak langsung melalui router lainnya. ketika sebuah paket

dikirimkan dari sebuah router ke router lainnya melalui router perantara atau lebih,

maka paket akan diterima router dalam keadaan lengkap, disimpan sampai saluran

output menjadi bebas, dan kemudian baru diteruskan.

2.3 Internet

Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang

mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputerdari suatu negara ke negara lain di
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seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai

yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.

2.3.1  Manfaat internet

Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai

akses ke internet .Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet:

1) Informasi untuk kehidupan pribadi :kesehatan, rekreasi, hobby, pengembangan

pribadi, rohani, sosial.

2) Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja sains, teknologi, perdagangan,

saham, komoditas, beritabisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum

komunikasi.

Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas

negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat

menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya

sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya.

Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok

tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya

manusia di Indonesia, sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan

jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia.

2.4 Quality of Services (QoS)

Menurut    Suhervan  (2010:  31-33)  menyatakan  bahwa  terdapat  3  tingkat

QoS  yang  umum  dipakai,  yaitu Best-effort  service, Integrated  service,  dan

Differentiated  service. Quality  of  Service digunakan  untuk  mengukur  tingkat

kinerja koneksi jaringan TCP/IP internet  atau jaringan komputer.

1) Best-effort service

Best-effort service adalah satu model layanan dimana aplikasi mengirim data setiap

kali  diharuskan  dalam  setiap  kuantitas,  dan  tanpa  meminta  izin  atau

memberitahukan  terlebih  dahulu  kepada  jaringan.  Untuk  layanan Best-effort

service, jaringan mengirimkan data jika bisa, tanpa jaminan kehandalan batas, atau

throughput.



8

2) Integrated service

Integrated  service adalah  layanan  beberapa  model  yang  dapat  menampung

beberapa  persyaratan  QoS.  Dalam  model  ini  aplikasi  meminta  jenis  layanan

tertentu  dari  jaringan  sebelum  mengirim  data.  Aplikasi  menginformasikan

jaringan  dari traffic profile  dan  meminta  jenis  layanan  tertentu  yang  dapat

mencakup Bandwidth dan delay requirement.  Aplikasi  ini  diharapkan  untuk

mengirim data hanya setelah mendapat konfirmasi dari jaringan.

3) Differentiated service

Differentiated service adalah layanan beberapa  model  yang dapat memenuhi

persyaratan  QoS  yang berbeda. Namun, tidak seperti dalam model Integrated

service, aplikasi  yang  menggunakan Differentiated  service tidak  secara eksplisit

memberi isyarat router sebelum mengirim data.ITU-T  mendefinisikan  kinerja

jaringan  yang  dinyatakan  dalam  QoS.  QoS merupakan  istilah  umum  untuk

menyatakan  efek  dari  kinerja  layanan  secara keseluruhan  dari  sudut  pandang

user  (Arif:2010).  Ketika di pertama  kali mendengar  kata  QoS  atau Quality  of

Service di pasti  mengartikannya  sebagai kualitas  dari  suatu  pelayanan.

Sebenarnya, Quality  of  Service (QoS)  sangat popular dan menyimpan banyak

istilah yang sangat sering dilihat dari perspektif yang  berbeda  yaitu  dari  segi

jaringan  (networking),  pengembangan  aplikasi (application  development)  dan

lain  sebagainya.  Dari  segi  networking,  QoS mengacu  kepada  kemampuan

memberikan  pelayanan  berbeda  kepada  lalulintas jaringan  dengan  kelas-kelas

yang  berbeda.  Tujuan  akhir  dari  QoS  adalah memberikan network  service

yang  lebih  baik  dan  terencana  dengan dedicated bandwith, jitter dan latency

yang terkontrol dan meningkatkan  loss  karakteristik. Atau QoS  adalah

kemampuan dalam menjamin pengiriman arus data penting atau dengan  kata  lain

kumpulan  dari  berbagai  kriteria  performansi  yang  menentukan tingkat kepuasan

penggunaan suatu layanan. (Kamarullah : 2009).

Quality of Service (QoS) didefinisikan sebagai suatu pengukuran tentang

seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik

dan sifat dari suatu layanan. Pada jaringan berbasis IP, IP QoS mengacu pada

performansi dari paket-paket IP yang lewat melalui satu atau lebih jaringan. QoS
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didesain untuk membantu end user menjadi lebih produktif dengan memastikan bahwa

end user mendapatkan performansi yang handal dari aplikasi aplikasi berbasis jaringan.

2.4.1 Parameter-parameter Quality of Services (QoS)

Parameter-parameter QoS antara lain Bandwidth, Delay dan Packet loss.

1) Bandwidth adalah suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute

internet  yang  spesifik  ketika  sedang  men-download  suatu  file.  (Dewo, 2010 :

2).

2) Delay merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh data atau informasi untuk

sampai  ke  tempat  tujuan  data  atau  informasi  tersebut  dikirim. Delay pada

suatu  jaringan  akan  menentukan  langkah  apa  yang  akan di ambil ketika di

memanajemen suatu jaringan. Ketika Delay besar, dapat diketahui jaringan tersebut

sedang sibuk atau kemungkinan yang lain adalah kapasitas jaringan  tersebut  yang

kecil  sehingga  bisa  melakukan  tindakan  pencegahan agar tidak terjadi overload.

Misalkan dengan memindahkan sebagian aliran data ke jalur lain atau memperbesar

kapasitas jaringan di. (Suhervan, 2010 : 21). Menurut versi TIPHON standarisasi

nilai delay sebagai berikut.

Tabel 2.1. Standarisasi Delay versi TIPHON

Kategori Latency Besar Delay

Sangat Bagus <50 ms

Bagus 150 s/d 300 ms

Sedang 300 s/d 450 ms

Jelek >450 ms

3) Packet loss,

merupakan banyaknya paket yang gagal mencapai tempat tujuan paket tersebut

dikirim. Ketika Packet loss besar maka dapat diketahui bahwa jaringan  sedang

sibuk  atau  terjadi  overload.  Packet  Loss  mempengaruhi kinerja  jaringan  secara

langsung.  Ketika  nilai Packet loss suatu  jaringan besar, dapat dikatakan kinerja

jaringan tersebut buruk. (Suhervan, 2010 : 22)
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Tabel 2.2. Standarisasi Packet Loss versi TIPHON

Kategori Degradasi Packet Loss

Sangat Bagus 0

Bagus 3%

Sedang 15%

Jelek 25%

2.5 Tools Monitoring Network

Untuk tools jaringan pengukur parameter penulis menggunakan nettools

dikarenakan parameter yang diukur delay dan packet loss, akan tetapi penulis juga

mencantumkan teori tentang tools pembanding dari nettools yaitu wireshark

2.5.1 NetTools

Menurut  klopototolia  (2012:01) Nettools Merupakan  salah  satu network

monitoring tools yang mengukur performa jaringan, pemindaian jaringan, keamanan,

alat  administrasi  dan  dapat  mendiagnosa persoalan jaringan, Nettools terdiri  atas

beberapa  tool  popular  seperti  trace,  lookup,  port scanner,  network scanner,  dan

SNMP  browser.  Yang  membuat Nettools menjadi  unik  adalah Nettools mempunyai

user interface yang memudahkan untuk penggunanya.Berikut adalah tampilan ketika

Nettools dijalankan.



11

Baris  navigasi  digunakan  untuk  memilih  tool  yang  ingin  digunakan sedangkan

address bar  digunakan untuk memasukkan nama  DNS  (atau  IP)  host yang akan

diperiksa atau di-scan.Slidebar  biasanya terdiri atas informasi umum (seperti jumlah

paket yang dikirinkan)  dan  option.Main  area  berisi  tampilan  hasil  monitoring

tergantung pada tool yang dipilih. Tool  yang tersedia pada  NetTools  meliputi

NetWatch,WinTools,Localinfo, Ping,  Trace,  Lookup,  Bandwidth,  NetCheck,  TCP/IP

workshop,  Scan  host,  Scan network, dan SNMP.  NetWatch  adalah  Untuk

memonitor  host  dapat  digunakan  toolNetWatch. NetWatch  akan  memeriksa  host

dengan  menggunakan  ICMP  (ping)  dan menyimpan  waktu  respon  serta  persen

paket  yang  hilang  untuk  analisis selanjutnya.  NetWatch  tidak  hanya  memonitor

host  tetapi  juga  dapat  memberi peringatan  tentang  permasalahan  yang  terjadi

melalui  pesan  tertentu.Untuk memonitor host dapat dimulai dengan :

1).  Memilih tool NetWatch pada baris navigasi.

2).  Kemudian memasukkan DNS host atau IP address pada address bar.

3).  Lalu klik tombol Add atau tekan Enter.

Informasi  umum  yang  ditampilkan  adalah  nama  DNS  dan  IP  address,waktu respon

(min/max/avg)  serta jumlah paket yang dikirimkan dan yang hilang. Jika ada masalah

terjadi pada koneksi atau  host  yang dimonitor,  NetWatch  akan mengirim

pemberitahuan kepada administrator. Peringatan akan diberikan ketika:

1).  Host not responding, yang berarti host tidak merespon terhadap ping request.

2).  Packet loss rate too high, yaitu ketika paket yang hilang terlalu tinggi dengan

mendefinisikan sendiri persentasi paket yang hilang.

3).  Response time too high, yaitu ketika waktu respon terlalu tinggi.

Peringatan dapat diberikan berupa :

a).  Message window (kotak dialog)

b).  E-mail

c.) Suara

d).  Ikon peringatan (Alert Icon).

NetTools  adalah  salah  satu  Network  analyzer  yang  sangat  handal.  Tool  ini

dipakai  unuk mengukur/menganalisa  perfomance  network  dan  men-diagnosa

problem  yang  terjadi  pada network tersebut. NetTools sangat populer karena
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dilengkapi dengan trace, lookup, port scanner, network  scanner,  dan  SNMP  browser.

Menurut http://www.axencesoftware.com/en/nettools selaku pengembang dari software

ini, NetTools telah dipercaya oleh beberapa perusahaan besar seperti Nestle, Puma,

Siemens.

System requirements:

Operating system

Windows 2000/2003/XP/Vista/7

Hardware

1) Free Space Hardisk 500 MHz atau lebih

2) Minimal 128 MB RAM

3) Resolusi Video minimal 800x600

4) Network Adapter Card

Available Tools

1) NetWatch

2) WinTools

3) Local Info

4) Netstat ( part of Local Info )

5) Ping

6) Trace

7) Lookup

8) Bandwidth

9) Netcheck

1).  TCP/IP workshop

11) Scan Host

12) Scan Network

13.  SNMP

Monitoring Host

Untuk  memonitor  host,  dapat  menggunakan  tools  NetWatch.  Tools  ini

akan  memonitor ketersediaan host dalam jaringan. Cara kerjanya yaitu dengan cara

mengirimkan packet ICMP (ping) kesemua host. Untuk memulai monitoring host, dapat

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.
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1) Jalankan program Axence NetTools.

2) Pilih NetWatch tool pada navigation bar.

3) Ketikkan IP address dari host.

Gambar 2.2. Halaman depan Nettools 1

4) Klik add button atau tekan Enter

Gambar 2.3. Halaman Depan Nettools 2

Dari data  yang  berhasil  direkam  oleh  NetWatch,  menyatakan  bahwa jumlah

packet  yang dikirimkan  ke  IP  192.168.3.3  mengalami  100%  lost.  Hal  ini  terjadi

karena  packet  yang dikirim sebanyak 21 packet dan terjadi lost 21 packet pula. Dalam

memonitor  host,  cara  seperti  ini  kurang  efektif  karena  apabila  terjadi  problem

administrator  tidak  akan  memperoleh  informasi  secara  cepat.  Solusi  dalam

kondisi  seperti ini adalah dengan  menggunakan fasilitas  alerts.  Alert atau

pemberitahuan  ini dapat berupa email, sound, alert icon, ataupun message window.

Alert

Ada 3 kondisi untuk membangkitkan alert:

1) Host not responding.

2) Packet loss terlalu tinggi.
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3) Waktu respons terlalu tinggi/lama

Sebagai gambaran untuk mempermudah pemahaman, lihatlah gambar grafik di

bawah ini.

Gambar 2.4 Grafik Alert

Garis merah adalah alert treshold. Ketika respons packet melewati garis merah, maka

alert akan dibangkitkan.

Setting alerts

Untuk men-setup alerts, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1) Pilih NetWatch tool pada navigasi bar

2) Klik Set alert
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Gambar 2.5 Set Alerts Nettools 1

3) Selanjutnya  konfigurasi  set  alert  pada define  alerts.  Pilihan  yang  dilingkari

warna  merah menunjukkan  bahwa,  ketika  dalam  waktu  5  menit  host  not

responding,  maka  alert  akan dikirimkan kepada aministrator

Gambar 2.6 Set Alerts Nettools 2
4) Lingkaran  warna  merah  yang  kedua  menujukkan  bahwa  ketika  ada  packet

loss  sama dengan  atau  lebih  dari  80%  selama  sekurang-kurangnya  5  menit
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maka akan  ada  alert. Tetapi apabila terjadi error hanya 50% maka alerts tidak

akan terjadi alert.

Gambar 2.7 Set alerts Nettols 3
5) Untuk  lingkaran  merah  yang  ketiga  menunjukkan  bahwa  ketika  waktu

respons  sama dengan atau lebih dari 800 ms selama 5 menit maka akan terjadi

alert. Sedangkan apabila waktu respons kurang dari atau sama dengan 500 ms

maka tidak akan terjadi alert.
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Gambar 2.8 Set Alert Nettools 4
6) Selanjutnya untuk melakukan action, dapat dipilih send email atau play sound.

Cek keberadaan Host

Untuk  megecek  keberadaan  dari  host  maka dapat  digunakan  Ping  Tools.

Ping  Tools  akan mengirimkan  packet  ICMP  menuju  host  dan  akan  menampilkan

waktu  respons dalam  bentuk grafik. Langkah-langkah untuk menggunakan ping tools

adalah sebagai berikut.

1) Pilih ping tools pada Navigasi bar, kemudian ketikkan ip address yang akan

dimonitoring misalkan 192.168.3.2, selanjutnya klik ping.

Gambar 2.9 Tampilan Cek Host
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2) Hasil ping yang akan ditampilkan adalah sebagai berikut.

Gambar 2.10 Tampilan Hasil Cek Host

Cek kualitas Jaringan dan Bandwidth.

Untuk  mengecek  bandwidth  maka  dapat  menggunakan  tool Bandwidth

pada navigasi  bar. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1) Pilih bandwidth pada navigai bar.

2) Ketikkan  IP  address  yang  akan  di  monitoring,  misalkan  192.168.3.2,

selanjutnya  tekan enter.

Gambar 2.11 Cek kualitas bandwidht

3) Hasil yang akan ditampilkan adalah hubungan antara bandwidth terhadap waktu

real time.
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2.12 Hasil pengecekan bandwidht

Scan Port, Host dan Network

Untuk  melakukan  scannning  terhadap  host,  maka  dapat  menggunakan  Host

scan.  Host  scan akan  menunjukkan  semua  service  dan  port  yang  terbuka  pada

host  tertentu.  Sedangkan  scan network tools akan menunjukkan beberapa host yang

sedang running dalam suatu network.

Host Scan.

Untuk  melakukan  scan  host,  maka  langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan

adalah  sebagai

berikut.

1) Pilih scan host tool pada navigasi bar.

2) Ketikkan DNS host atau IP address host, kemudian klik scan.
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Gambar 2.13 Cara Scan host

3) Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut.

Gambar 2.14 Hasil Scan Host

Dari data tersebut dapat memberikan informasi bahwa port yang di akses adalah

445, 21, 80, 139

Scan network

untuk  mengetahui  host yang  berjalan  pada  selected  network,  dapat

dilakukan  dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1) Pilih scan network pada navigasi bar.

2) Ketikkan  network IP atau  IP address atau DNS host yang akan  dimonitoring,

selanjutnya klik scan.
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Gambar 2.15 Pengecekan DNS

3) Data yang berhasil ditangkap adalah sebagai berikut.

Gambar 2.16 Hasil Pengecekan DNS

Data tersebut tidak berbeda dengan scan host yang menampilkan service

running pada host yang sedang aktif.

2.5.2 Wireshark

WireShark adalah sebuah Network Packet Analyzer. Network Packet Analyzer

akan mencoba “menangkap” paket-paket jaringan dan berusaha untuk menampilkan

semua informasi di paket tersebut sedatail mungkin.

Instalasi WireShark

Untuk instalasi WireShark sepertinya tidak memerlukan perlakuan tambahan

apa-apa, apabila di tidak yakin dengan setingan manual, coba saja instal dengan

setingan default installer. Pada saat instalas WireShark, di juga akan diminta penginstall

WinPcap, apabila tidak mempunyai WinPcap, nanti di tidak akan bisa meng-capture

menggunakan WireShark, namun masih bisa membuka hasil capture-an, oleh karena itu
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install saja WinPcap.

Menjalankan WireShark

Setelah  menginstall  WireShark, mari  di  mulai  menjalankan WireShark.

Jalankan saja lewat shortcut yang ada di start menu seperti ini:

Gambar 2.17 Instalasi Wireshark

Setelah itu akan muncul Splash Screen dari WireShark yang sedang me-load

komponen-komponen yang diperlukan

Gambar 2.18 Proses Instalasi

Berikut ini adalah contoh tampilan WireShark yang sedang meng-capture paket-paket

jaringan:
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Gambar 2.19 Capture packet

Capture Paket dengan WireShark

capture dengan langkah-langkah berikut ini: Pada menu Capture-Interfaces

Gambar 2.20 Langkah Capture packet 1

Kemudian akan muncul tampilan untuk memilih interface yang akan di capture, seperti

ini:
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Gambar 2.21. Langkah Captrure packet 2

Pilih interface yang akan di capture, klik tombol “ Start” pada bagian kanan interface

tersebut.

Setelah itu, WireShark akan segera meng-capture paket-paket di dalam jaringan

dan menampilkannya dengan segera. Berikut ini adalah tampilan utama WireShark saat

bekerja meng-capture paket-paket data jaringan.

Gambar 2.22 Tampilan Utama Wireshark

Capture Paket Data Protokol HTTP

Berikutnya capture paket data yang ditransmisikan ketika sedang membuka

sebuah halaman web atau paket data yang melewati protokol HTTP.

Ikuti langkah-langkah berikut ini:



25

Jalankan WireShark

Gambar 2.23 Langkah capture paket data protokol 1

Pilih interface jaringan yang akan di gunakan untuk mengakses halaman web

nanti, di sini saya memilih interface “Microsoft”, yang mana interface ini adalah

interface Wireless Network yang drivernya masih asli dari Windows

Gambar 2.24 Langkah capture paket data protokol 2

Klik button “Start” di sebelah interface “ Microsoft” / Inte rface jaringan yang akan di

tangkap paket datanya. Buka browser lalu bukalah salah satu situs,

Gambar 2.25 Test capture paket data
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setelah me-load halaman web, pada WireShark juga akan langsung tertampil

paket-paket data yang tertangkap, seperti gambar di bawah ini

Gambar 2.26 Tampilan paket data



27

2.5.3 PRTG

PRTG (Paessler Router Traphic Grapher) juga merupakan software untuk

monitoring resource network yang dapat memanfaatkan SNMP (Simple Network

Management Protocol), Packet Sniffing, WMI (Windows Management

Instrumentation), ataupun NetFlow. Secara garis besar, PRTG dapat digunakan

untuk melakukan hal-hal sbb:

1) Mengawasi terhadap koneksi resource-resource pada jaringan.

2) Mengawasi dan mengukur penggunaan bandwith pada device-device

jaringan.

3) Mencari dan menemukan serta mengakses device-device yang ada pada

jaringan.

4) Mendeteksi aktifitas yang tidak seharusnya (suspicious and malicious)

baik dari user ataupun device yang ada dalam jaringan.

5) Mengawasi penggunaan terhadap resource sistem, seperti konsumsi CPU,

penggunaan memory, sisa kapasitas drive yang tersedia, dll

6) .mengelompokkan paket-paket yang lewat pada traffic berdasarkan sumber

(source) dan tujuannya (destination).

PRTG lahir dengan 3 versi, yaitu: freeware, trial version , dan enterprise

level (commercial license). Untuk mendapatkan software -nya, silahkan kunjungi

situs PRTG Paessler. Anda juga bisa mendapatkan serial number untuk trial

version selama 30 hari. Perbedaan antara versi-versi yang ada kurang lebihnya

sebagai berikut:

1) untuk freeware, Anda dapat menggunakannya dengan bebas termasuk

untuk keperluan commercial, tapi hanya sebatas penggunaan untuk 10

sensor, dan interval monitoring paling pendek adalah 60 detik (1 menit)

untuk update report dari tiap-tiap probe, serta penggunaan sensor hanya

terbatas untuk tipe SNMP, WMI, dan Packet Sniffing (tidak mendukung

NetFlow).

2) untuk trial version, Anda diberi waktu selama 30 hari untuk menggunakan

hingga 500 sensor lebih, dan interval monitoring paling pendek 1 detik

untuk update report dari tiap-tiap probe. Tapi bisa mendukung penggunaan
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sensor untuk tipe SNMP, WMI, packet sniffing, hingga NetFlow. Setelah

30 hari,secara otomatis Anda akan diminta untuk memasukkan serial

number dari software yang dapat Anda peroleh setelah Anda melakukan

pembayaran. Jika Anda belum melakukan pembayaran, maka secara

otomatis versi software PRTG Anda akan dialihkan ke mode default, yaitu

freeware.

3) untuk commercial edition, Anda dapat menggunakan semau Anda

tentunya mulai dari 100 sensor hingga lebih (mencapai ribuan), tergantung

pada versi yang Anda pilih. Juga didukung dengan tipe sensor SNMP,

WMI, Packet Sniffing, dan NetFlow tentunya.

4) Selain perbedaan dalam hal versi yang tersedia, saat saya mempelajari

PRTG ini, PRTG hanya tersedia untuk lingkungan Windows Operating

System. Jika Anda tetap ingin menjalankan PRTG ini dalam lingkungan

keluarga Unix, seperti Linux misalnya, Anda membutuhkan Wine

(Windows Emulator) untuk menjalankannya.

Kebutuhan Software (Software Requirements)

PRTG Network Monitor dapat dijalankan pada lingkungan Windows

XP,2000,2003,2008 Server, dan Vista baik untuk lingkungan 32 bit ataupun 64

bit. Untuk menjalankan interface aplikasi yang berbasis web, dibutuhkan Internet

Explorer versi 7.x atau Mozilla Firefox 2/3. Untuk PRTG System Tray (yang

berjalan sebagai windows service), dapat dijalankan hampir disemua lingkungan

sistem operasi Windows.

Kebutuhan Hardware (Hardware Requirements)

Kebutuhan Hardware pada dasarnya sangat bergantung pada tipe sensor

yang nantinya digunakan. Tapi secara umum, berikut penjelasan global untuk

kebutuhan hardware untuk menjalankan PRTG Network Monitoring:

1) CPU, kebanyakan CPU saat ini sudah bisa digunakan untuk menjalankan

PRTG dengan 1000 sensor, tapi itupun juga tergantung pada jenis/tipe

sensor yang digunakan.

2) Memory, rata-rata dibutuhkan 150 KB dari memori untuk tiap sensor.
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3) Disk Space, rata-rata dibutuhkan 200 KB dari sisa ruang kosong pada disk

untuk tiap sensor per hari (untuk monitoring dengan interval waktu 60

detik/1 menit).

Kebutuhan Probe (Monitored Device Requirements)

Untuk device yang di-monitor, memerlukan hal-hal sebagai berikut:

1) Untuk sensor jenis SNMP, maka pada probe/device yang di-monitor harus

dilengkapi dengan software yang compatible dengan SNMP, dan PRTG

Core Server harus bisa mengakses SNMP dari probe/device yang

dimaksud.

2) Untuk sensor jenis WMI Windows Management Instrumentation)

dibutuhkan arsitektur jaringan Windows.

3) Untuk sensor jenis NetFlow, maka probe yang bersangkutan harus

dikonfigurasi sedemikian rupa untuk mampu mengirimkan paket data

NetFlow (NetFlow versi 5) ke Core Server.

Arsitektur PRTG

Arsitektur PRTG terdiri atas 2 bagian, yaitu:

PRTG Core Server, PRTG Core Server merupakan bagian utama dari

PRTG. PRTG Core Server berisi antara lain:

1) Konfigurasi objek/probe yang dimonitor.

2) Data storage untuk menyimpan hasil dari monitoring.

3) Report engine dan scheduler.

4) Mail server untuk notifikasi via e-mail.

5) Web Server yang mendukung http (default port:80) maupun https (SSL,

default port:443).

PRTG Core Server ini akan mengelola satu atau lebih Probe yang terkoneksi

dengannya.PRTG Probe ComponentJika di mengacu pada arsitektur SNMP, maka

Probe ini bisa diibaratkan seperti Agent, sementara Core Server dapat diibaratkan

seperti Manager (managed station). Secara garis besarnya, ada 2 jenis PRTG

Probe, yaitu local probe dan remote probe. Local probe secara otomatis akan

dibuatkan saat di meng-install PRTG. Sedangkan untuk remote probe, di harus

menambahkannya sendiri.
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Pada PRTG semua proses monitoring akan dijalankan oleh yang namanya

sensor. Sensor ini akan dijalankan pada tiap-tiap probe secara independent .

Probe akan mengambil konfigurasi untuknya dari PRTG Core Server untuk

kemudian melakukan proses monitoring sesuai dengan konfigurasi yang didapat

secara independent. Secara independent, maksudnya, jika suatu saat koneksi

antara Probe dengan Core Server terputus, probe tetap dapat bekerja sendiri. Dan

jika nantinya koneksi tersedia kembali, maka probe akan mengirimkan hasil

monitoring-nya ke Core Server untuk kemudian Core Server melakukan proses

update terhadap data storage Probe yang bersangkutan. Ke-2 komponen ini (Core

Server dan Probe) akan bekerja sebagai service (daemon) pada Windows

Operating System. PRTG secara otomatis akan melakukan monitoring terhadap

kesehatan system dan resource jaringan. Untuk keperluan tersebut, PRTG secara

default akan membuatkan beberapa sensor. Dari beberapa sensor tersebut yang

sangat penting dan perlu di perhatikan adalah "Probe Health". Sensor ini

merupakan semacam summary dari beberapa sensor yang ada. Sebisa mungkin

dipertahankan agar nilai dari sensor Probe Health ini selalu berada pada nilai

100%.

Struktur Hierarki Objek PRTG

Ada beberapa objek dalam PRTG yang kesemuanya disusun dalam bentuk

hierarki. Objek-objek tersebut (dimulai dari objek tertinggi), adalah sbb:

1) Probe.

2) Group.

3) Device.

4) Sensor.

5) Channel.

seperti telah disinggung sebelumnya, pada PRTG kegiatan monitoring

sesungguhnya dilakukan oleh apa yang disebut "sensor". Sensor akan melakukan

pengawasan (monitoring) terhadap satu aspek, seperti misalnya: service network

(FTP, HTTP, dll), port ethernet, pemakaian CPU dan memory, dll.
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Kegiatan monitoring akan dikelompokkan/disusun secara hierarki dalam objek-

objek pada daftar di atas. Susunan paling tinggi dimulai dari Probe, dimana Probe

ini dapat diibaratkan Agent (elemen/device) yang akan dimonitor. Probe ini

nantinya bisa berjumlah banyak, tapi secara prinsipnya ada 2 kategori probe, yaitu

local dan remote. Selanjutnya dari tiap-tiap probe bisa memiliki satu atau lebih

group, atau bahkan tidak sama sekali (jika tidak dibuatkan group). Group ini

biasanya didefinisikan untuk lebih memudahkan kegiatan monitoring dengan cara

mengelompokkan resource yang ada ke dalam satu kelompok tertentu

berdasarkan lokasinya, fungsinya, atau jenisnya.

2.6 RMA (Reliability, Maintainability, and Availability)

RMA  suatu  standar  khusus  dimana  kemampuannya (availability),

kinerja (performance),  kendalannya (reliability), kemudahan  pemeliharaan

(maintainability)  dan  karakteristiknya dapat diukur. Yamit  (1996,  :337)

1) Reability adalah  indikator  statistik  dari  frekuensi  kegagalan  jaringan  dan

komponennya dan merepresentasikan layanan yang keluar dari jadwal.

2) Maintainability adalah  ukuran  statistik  dari  waktu  untuk  menyembuhkan

sistem  untuk  status  beroperasi  penuh  setelah  kegagalan. Umumnya

diekspresikan  sebagai mean-time-to-repair (MTTR).  Perbaikan  kegagalan

sistem  terdiri  dari:  deteksi,  isolasi  kegagalan  komponen  yang  dapat

diganti, waktu yang dibutuhkan untuk menerimakan bagian yang dibutuhkan

dilokasi komponen yang gagal, dan waktu sesungguhnya untuk mengganti

komponen, mengujinya, dan menyembuhkan layanan secara total.

3) Availability (disebut  juga  operational ability)  adalah  persentase

ketersediaan jaringan berdasarkan MTTR (mean-time-to-repair) dan MTTF

(mean-time-to-fail)
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2.7 Action Research

Rencana penelitian ini direncanakan menggunakan metode Action

Research, yang merupakan suatu metode penelitian pada bidang ilmu pendidikan.

Yang ditujukan untuk memecahkan masalah melalui penerapan langsung di kelas

atau tempat kerja (Issac, dalam Uno, B. Hamzah 2011:50). menjelaskan bahwa

Action Research merupakan sebuah kegiatan kombinasi antara kajian dan

tindakan. Alwasilah, (2011:63)

Action Research atau biasa disebut juga sebagai Penelitian Tindakan, Mills

dalam Mertler (2011:5) mendefinisikan sebagai penelitian sistematis apa saja

yang dilaksanakan oleh para gur, penyelenggara pendidikan, guru konseling/

penasehat pendidikan, atau lainnya yang menaruh minat dan berkepentingan

dalam proses atau lingkungan Proses Belajar Mengangajar (PBM) dengan tujuan

mengumpulkan informasi seputar cara kerja sekolah, cara mengajar guru, dan cara

belajar siswa mereka.

Penelitian Action Research adalah penelitian yang ditujukan untuk

mengembangkan ketrampilan ketrampilan baru, strategi baru atau pendekatan

baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau

dunia aktual yang lain (Surya Subrata, dalam Aries, S, Erna Febru 2010:3),

Penelitian inimerupakan langkah-langkah nyata dalam mencari cara yang paling

cocok untuk memperbaiki keadaan, lingkungan, dan meningkatkan pemahaman

terhadap keadaan dan atau lingkungan tersebut. (Mc.Tagartdalam Aries, S, Erna

Febru 2010:3).

Ada empat karakteristik yang dikemukakan Alwasilah, A. Chaedar

(2011:64) dalam buku Pokoknya Action Research, yaitu;

1) Berorientasi praktik (practicality).

2) Berorientasi solusi (chage).

3) Kolaboratif dan partisifatif (participation).

4) Bertahap dan Sinambung (cyclical process).

Penelitian ini bersifat partisipatif dan kolaboratif, artinya dilakukan sendiri oleh

penulis dan diamati oleh rekan guru seni musik disekolah tempat dilakukannya

penelitian atau dengan meminta bantuan seorang konsultan atau pakar dari luar.
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Action Research merupakan metode yang andal untuk menjebatani teori dan

praktik (dalam pendidikan), karena dengan Action Research diharapkan dapat

menemukan dan mengembangkan teorinya sendiri dan praktiknya sendiri. (Uno,

B. Hamzah 2011:51).

Action Research dipandang sebagai suatu cara untuk memberi ciri bagi

seperangkat kegiatan yang direncanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan,

yang pada pokoknya Action Research merupakan suatu cara eklektik yang

selanjutnya dituangkan dalam suatu program refleksi yang ditujukan untuk

meningkatkan mutu pendidikan (Uno, B. Hamzah 2011:52).Persfektif yang lain

bahwa Action Research adalah mencoba untuk mengindentifikasi kriteria dari

kegiatan-kegiatan dalam penelitian, untuk merumuskan sistem-sistem yang

dimaksudkan untuk perbaikan, yaitu hasil yang diantisipasi dari program refleksi

(Uno, B. Hamzah 2011:52).

Carr dan Kemmisdalam Uno, B. Hamzah (2011:52) menjelaskan bahwa

Action Research adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh partisipan

untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran;

a. Praktik-praktik sosial atau pendidikan yang dilakukan sendiri

b. Pengertian mengenai praktik-praktik ini, dan

c. Situasi-situasi (dan lembaga) dimana praktik-praktik tersebut dilaksanakan

Dasar sosial Action Research adalah keterlibatan, dasarpendidikan Action

Research adalah perbaikan dan peningkatan mutu. Sehingga penelitian dengan

menggunakan metode Action Research menginginkan adanya perubahan dari apa

yang telah dilakukan dan menginginkan menjadi lebih baik.

Kemmis dan Mc. Taggart menulis bahwa dalam dunia pendidikan

penelitian tindakan dipergunakan dalam pengembangan School based Curriculum,

pengembangan profesional kependidikan, program perbaikan sekolah, dan

perencanaan system perencanaan dan kebijakan. Kemmis dan Mc Taggart

mengidentifikasi adanya 17 butir kunci yang mencirikan penelitian tindakan

dalam dunia pendidikan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
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1) Penelitian tindakan adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki

pelaksanaan suatu program dengan jalan melakukan suatu perubahan

(intervensi) dan belajar dari pengalaman dalam perubahan yang dilakukan.

2) Penelitian tindakan adalah penelitian partisipatori, yakni penelitian yang

melibatkan para pelaksana program yang bekerja ke arah perbaikan cara-

cara kerja mereka.

3) Penelitian tindakan dilaksanakan melalui self-reflecive spiral, yakni spiral

siklus yang berulang yang meliputi: perencanaan tindakan (planning),

pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan sistematik terhadap tindakan

(observing), refleksi (reflecting), dan perencanaan kembali (replanning),

dan demikian seterusnya

Gambar 2.2 Sumber: http://bdkpadang.kemenag.go.id

4) Penelitian tindakan adalah collaborative.

5) Penelitian tindakan menumbuhkan para partisipan dan para kolaborator

menjadi komunitas yang kritis ke dalam diri sendiri self-critical

communities melalui pengalaman mereka pada semua tahap penelitian

tindakan.

6) Penelitian tindakan merupakan proses belajar yang sistematik, di mana

para partisipan bertindak dengan cermat.


