
 
 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi jaringan komputer telah berkembang dengan sangat cepat, 

hampir semua instansi di dunia telah memanfaatkan teknologi jaringan sebagai 

pendukung dari perkembangan teknologi informasi yang mereka gunakan. 

Infrastruktur jaringan komputer adalah bagian yang paling pokok yang harus 

senantiasa tersedia dan dijaga kestabilan operasionalnya, contohnya lalu lintas 

(traffic) dari infrastruktur jaringan tersebut. Dengan perkembangan teknologi 

informasi pada saat sekarang ini para administrator jaringan dituntut untuk 

bekerja dengan cepat, handal, dan professional ketika terjadi masalah pada lalu 

lintas (traffic) infrastruktur jaringan yang ditanganinya. Sementara itu disisi lain 

para administrator  jaringan tidak selamanya berada di kantor untuk 

memonitoring unjuk kerja dan lalu lintas infrastruktur jaringan. Masalah yang 

terjadi pada operasional jaringan akan mengakibatkan kerugian yang tidak kecil, 

terutama pada instansi-instansi yang memanfaatkan teknologi jaringan tersebut 

(Munadi, 2017). 

Dengan perkembangan teknologi Informasi yang meningkat dengan pesat 

hingga saat ini banyak perusahaan yang telah memanfaatkan pengembangan 

teknologi komputer khususnya dengan menggunakan Teknologi Jaringan 

Komputer baik secara intranet maupun Internet, menggunakan kabel atau tanpa 

kabel (Nirkabel) baik untuk meningkatkan pemasaran produk maupun kinerja 

perusahaan (Widodo, 2015). Penggunaan akses jaringan Internet di seluruh dunia 

mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Banyak informasi yang diambil 

dengan sangat mudah. keberadaan Internet dapat memiliki dampak buruk dan 

memiliki dampak baik bagi penggunanya. Dengan adanya permasalahan tersebut, 

diperlukan suatu langkah untuk menganalisa jumlah perkembangan kriteria 

pengguna Internet dengan cara mengumpulkan semua aktivitas informasi yang 

diminta oleh penggunanya (Januar dkk., 2018). 

Penggunaan akses jaringan Internet di seluruh dunia mempunyai 

perkembangan yang sangat pesat. Menurut pengumpulan data yang diperoleh dari 

Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia (APJII) sejak tahun 2013 sampai 
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 2014, penetrasi angka pengguna di indonesia terus mengalami peningkatan yang 

tinggi sebesar 71,19 juta penggunaan Internet di indonesia pada awal 2013 hingga 

dengan peningkatan sebesar 28% pada tahun 2014 (Januar dkk, 2018) 

Pemerintah saat ini dalam melakukan upaya pembatasan akses pada setiap 

jaringan Internet yang berada di seluruh indonesia dengan membangun program 

Internet positif pada juli 2014, dalam rangka mengantisipasi Website ilegal yang 

bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik (UU 

ITE) pasal 27 tentang konten ilegal, yang menangani situs bermuatan negatif yang 

disahkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informasi (MenKomInfo) dalam 

memblokir sejumlah Uniform Resource Locator (URL) yang dianggap tidak 

pantas dalam menampilkan informasi yang merugikan penggunanya. Dengan 

adanya permasalahan tersebut, diperlukan suatu langkah untuk menganalisa 

jumlah perkembangan kriteria pengguna, dengan cara mengumpulkan semua 

aktivitas kegiatan aktivitas akses pengguna Internet (Januar dkk, 2018). 

Dalam dunia internet, antar komputer dengan yang lain terhubung dalam 

sistem jaringan internet dengan menggunkana bahasa standar protokol yang 

diistilahkan dengan TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internetworking 

Protocol). TCP/IP merupakan sistem jaringan internet dengan cara pesan atau 

informasi yang dikirim dan diterima agar semua dapat memahaminya dengan 

pengertian yang sama. Setiap komputer dalam sistem jaringan internet memiliki 

alamat komputer dalam hal ini alamat Internet Protocol atau IP Address yang 

mana masing-masing komputer yang terhubung memiliki alamat yang unik atau 

berbeda. Dalam jaringan internet, kita dalam melakukan banyak hal, Mulai dari 

mengakses informasi seperti artikel-artikel dalam berbagai bidang hingga buku-

buku atau jurnal-jurnal elektronik yang terkait materi-materi umum sampai 

ilmiah. (Ruman, 2007) 

Sering kali, permasalahan yang terjadi pada penggunaan jaringan 

komputer adalah proses pengiriman data lambat, rusak dan tidak sampai ke 

tujuan. Permasalahan tersebut muncul akibat tidak ada manajemen pengguna yang 

baik begitupun dengan trafik Internet yang kadang dilupakan. Memonitoring 

trafik Internet dapat mempengaruhi kinerja jaringan sebuah instansi-instansi 

seperti kantor, kampus dan sekolah. Masih banyak kantor, kampus maupun 

sekolah yang belum atau tidak memperhatikan salah satu aspek yang penting pada 
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Internet yaitu trafik Internet. Salah satunya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Negeri 2 Luwu Utara. SMK Negeri 2 Luwu Utara adalah salah satu lembaga 

pendidikan yang memiliki akses jaringan internet dan menyediakan laboratorium 

untuk siswa dan siswinya dalam proses belajar mengajar seperti laboratorium 

jaringan.  

SMK Negeri 2 Luwu Utara saat ini menggunakan layanan dari PT. Telkom 

Masamba. Namun yang menjadi masalah pada jaringan di SMK Negeri 2 Luwu 

Utara yaitu  pengolahan jaringan yang belum optimal. Belum adanya sistem yang 

dapat memonitoraing kerja jaringan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

membuat jaringan bekerja dengan optimal. Untuk mendapatkan kestabilan 

penggunaan laboratorium jaringan pada SMK Negeri 2 Luwu Utara maka perlu 

melakukan monitoring jaringan agar dapat mengetahui apa saja yang perlu 

ditingkatkan sehingga dalam penggunaan jaringan internet tersebut lebih efektif.  

Sebelum penelitian dilaksanakan peneliti terlebih dahulu melakukan 

wawancara dengan kepala laboratorium jaringan SMK Negeri 2 Luwu Utara 

untuk mengetahui ada atau tidak adanya sistem monitoring jaringan yang telah 

digunakan serta perangkat yang dapat melakukan monitoring terhadap jaringan di 

laboratorium jaringan SMK Negeri 2 Luwu Utara. Untuk melakukan monitoring 

jaringan diperlukan komputer dan software yang akan digunakan untuk 

memonitoring jaringan. Salah satu software atau tools yang dapat digunakan 

adalah SARG, Aplikasi SARG digunakan untuk memonitoring trafik jaringan. 

Dengan cara ini, dapat diketahui apakah terdapat masalah pada jaringan internet 

SMK Negeri 2 Luwu Utara. menurut kepala lab TKJ SMKN 2 Luwu Utara bahwa 

“belum lama ini pada laboratorium komputer menggunakan Indihome sebagai 

layanan Internet dengan kecepatan 30 Mbps dan dalam waktu dekat akan 

mendesain ulang jaringan di Laboratorium” (Hasnawati Lammaseng, S.Kom 

wawancara pra riset, 28 November 2019). 

Supaya kecepatan 30 Mbps dapat digunakan dengan maksimal sehingga 

dapat menjangkau semua komputer yang ada di laboratorium, dan tidak ada 

bandwidth yang tidak terpakai maka perlu adanya monitoring trafik jaringan 

sebagai bahan acuan pihak laboratorium dalam mendesain ulang jaringan. 

Sehingga disaat trafik data yang terlalu tinggi dapat menyebabkan akses Internet 

menjadi lambat atau masalah lain yang bisa saja terjadi seperti serangan virus, 
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worm, spyware, dan masalah lain yang berhubungan dengan Internet, yang 

disebabkan karena user atau pengguna Internet yang sering mengakses situs yang 

tidak penting sehingga tidak menutup kemungkinan situs yang diakses tersebut 

bisa saja dapat menyebarkan virus ke komputer lain yang ada pada laboratorium 

TKJ SMK Negeri 2 Luwu Utara.  

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Sistem Monitoring Trafik Jaringan Lokal Area Network 

(LAN) Berbsasis Squid Analisys Report Generator (SARG) pada Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Luwu Utara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana memonitoring trafik jaringan 

menggunakan SARG pada SMK Negeri 2 Luwu Utara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan 

penelitian yang akan dilakukan adalah memonitoring trafik jaringan menggunakan 

SARG pada SMK Negeri 2 Luwu Utara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Untuk penelitian ini penulis berharap nantinya dapat bermanfaat bagi : 

1. Manfaat Bagi Tempat Penelitian 

Membantu administrator jaringan di SMK Negeri 2 Luwu Utara apabila 

ingin mendesain ulang jaringan. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan di 

bangku kuliah, dalam memonitoring trafik jaringan menggunakan SARG. 

3. Manfaat Terhadap Dunia Akademik 

Manfaat penelitian ini yaitu menambah literature bagi pembuatan laporan 

sejenis serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang berminat untuk 

membuat serta mengembangkan sistem monitoring trafik jaringan menggunakan 

SARG pada Universitas Cokroaminoto Palopo.   



 
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah satu tahapan yang 

sangat penting untuk diperhatikan oleh para peneliti. Kajian teori dilakukan 

sebagai validitas terhadap apa yang akan diteliti. Para ahli memberikan banyak 

definisi teori dalam penelitian mereka sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan atau referensi dalam penelitian. 

1. Sistem 

Menurut Pinontoan (2008). Sistem dapat diartikan sebagai serangkaian 

komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh adalah sistem pencernaan manusia. Pada 

sistem pencernaan manisia terdiri atas berbagai komponen-komponen mulai dari 

mulut, korongkongan, lambung, usus dan anus yang saling bekerja sama sama 

untuk mencerna makanan, mengambil sari dan membuang sisanya. 

Menurut Pangestu (2007). Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem 

bagian (subsystem). Misalnya, sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat 

keras dan subsistem perangkat lunak. Dalam sebuah sistem ada sistem yang 

Masing-masing subsistem dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil 

lagi atau terdiri dari komponen-komponen. 

Sistem menurut Mahsyar dkk (2016), memiliki pengertian pada berbagai 

bidang yang berbeda-beda, tetapi meskipun istilah sistem yang digunakan 

bervariasi, semua sistem pada bidang-bidang tersebut mempunyai beberapa 

persyaratan umum, yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi 

antar elemen, interaksi antara elemen dan lingkungannya, dan yang terpenting 

sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. 

Menurut Hutahean dalam Irman (2018). sistem adalah suatu jaringan kerja 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu, pendekatan 

sistem yang merupakan jaringan kerja dari perosedur lebih menekankan urutan-

urutan operasi didalam sistem. 
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Maka Sistem dapat disimpulkan sebagai sekumpulan atau satu kesatuan 

objek baik itu nyata maupun abstrak yang saling terhuhubung dan saling 

mendukung satu sama lain, yang bersatu secara efektif dan efisien, mempunyai 

elemen, lingkungan, interaksi antar elemen, interaksi antara elemen dan 

lingkungannya. Untuk mencapai satu tujuan yang sama. 

2. Monitoring  

Menurut Lizarti dkk (2015). Terdapat dua alasan utama untuk memonitor 

suatu jaringan, yaitu untuk meramalkan perubahan, untuk perkembangan yang 

akan datang dan juga untuk mendeteksi perubahan yang tidak terduga dalam 

status jaringan. Perubahan tidak terduga yang mungkin terjadi seperti kegagaLAN 

router atau switch, seseorang hacker berusaha mengakses mengakses jaringan 

secara ilegal, atau kegagalan jalur komunikasi. Tanpa kemampuan untuk 

memonitor jaringan, seseorang administrator hanya dapat bereaksi terhadap 

problem, jika problem tersebut muncul dibanding dengan mencegah problem 

sebelum terjadi. 

Menurut Rinaldo (2016). Semakin banyak perangkat jaringan yang 

terpasang dapat meningkatkan resiko gangguan maupun kerusakan sehingga 

diperlukan pengamatan jaringan secara realtime. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah sistem yang dapat memonitoring seluruh aktivitas jaringan agar dapat 

menjamin kebutuhan jaringan secara optimal. 

Pada proses monitoring, yang dipantau adalah perubahan dan 

penyimpangan dari ukuran-ukuran hasil pembangunan melalui intervensi dan cara 

tertentu (Elfindri, 2011). 

Widodo (2015). menjelaskan bahwa Monitoring adalah mengetahui 

keadaan status dari suatu host. Monitoring jaringan komputer pada penelitian ini 

bertujuan untuk memantau keadaan komputer client dan service yang berjalan 

didalamnya, seperti mengetahui saat komputer client dalam keadaan hidup up atau 

mati down. 

Pratama dkk (2017). menyatakan bahwa tujuan dari monitoring jaringan 

komputer adalah untuk mengumpulkan informasi yang berguna dari berbagai 

bagian jaringan sehingga jaringan dapat diatur dan dikontrol dengan 
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menggunakan informasi yang telah terkumpul. Dengan begitu diharapkan jika 

terjadi masalah dalam jaringan akan cepat diketahui dan diperbaiki sehingga 

stabilitas jaringan lebih terjamin.  

Monitoring jaringan ini merupakan bagian dari manajemen jaringan. 

Monitoring jaringan komputer dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Connection 

Monitoring adalah salah satu teknik untuk memonitor jaringan. Teknik ini 

dapat dilakukan dengan melakukan test ping antara monitoring station dan device 

target, sehingga dapat diketahui bila koneksinya down, tetapi metode ini kurang 

baik, sebab pada jaringan yang besar dimana terdapat banyak host akan 

memerlukan sumber sistem yang besar, dimana terdapat banyak host akan 

memerlukan sumber sistem yang besar (Lizarti dkk, 2015). 

b. Traffic 

Monitoring adalah sebuah metode yang lebih canggih dari network 

moitoring. Metode ini melihat paket aktual dari trafik pada jaringan dan 

menghasilkan laporan berdasarkan trafik jaringan. Program ini tidak hanya 

mendeteksi peralatan yang gagal, tetapi mereka juga menentukan apakah suatu 

komponen overloaded atau terkonfigurasi secara buruk. Kelemahan dari program 

ini karena biasanya bekerja pada suatu segmen tunggal pada satu waktu; jika data 

perlu didapat dari segmen lain, software monitoring harus bergerak pada segmen 

tersebut, tetapi hal ini dapat diatasi dengan menggunakan agent pada segment 

remote network (Lizarti dkk, 2015). 

 Dapat disimpulkan bahwa monitoring jaringan adalah metode atau 

kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan mengamati resiko 

gangguan dan kerusakan yang mungkin terjadi, dilakukan secara real time 

menggunakan sistem yang dapat memantau seluruh aktivitas jaringan. 

3. Jaringan Komputer 

Yudianto (2007). menjelaaskan bahwa Jaringan komputer adalah sebuah 

sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi 

sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi (surel, pesan instan), dan dapat 

mengakses informasi (peramban WEB).  
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Jaringan komputer menurut Oliver (2013). adalah sebuah sistem yang 

menghubungkan dua node (komputer / device / virtual machine) atau lebih 

menggunakan media komunikasi berupa kabel (wire) atau tanpa kabel (wireless) 

sebagai perantara serta membutuhkan protokol-protokol komunikasi untuk bisa 

saling berbagi sumber daya seperti software atau data maupun perangkat keras 

seperti printer dan media penyimpanan. 

Konsep jaringan komputer dijelaskan oleh Oliver (2013). lahir pada tahun 

1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model I di 

laboratorium Bell dan group riset Harvard University yang dipimpin profesor H. 

Aiken. Pada mulanya proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah 

perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa 

proses tanpa banyak membuang waktu kosong dibuatlah proses beruntun (Batch 

Processing), sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer 

dengan kaidah antrian. 

Micro (2012). menjelaskan bahwa jaringan komputer Berbeda dengan 

konsep jaringan dalam ilmu biologi yaitu kumpulan sel yang fungsinya sejenis 

komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan komputer tidak harus sejenis. 

Komputer-komputer tersebut bisa saja memiliki tipe yang berbeda-beda, 

menggunakan sistem operasi yang berbeda, dan menggunakan program/aplikasi 

yang berbeda pula. Tetapi komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan 

komputer harus memakai aturan komunikasi (protokol) yang sama. Hal ini 

dimaksudkan agar masing-masing komputer dapat berkomunikasi yang baik 

dengan komputer lainnya. Protokol yang menjadi Standar Internasional adalah 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). 

Sukamaji (2008). mejelaskan bahwa Jaringan komputer pada umumnya 

adalah hubungan banyak komputer ke satu atau beberapa server, server adalah 

komputer yang berfungsi sebagai “pelayan” pengiriman data dan/atau penerima 

data serta mengatur pengiriman dan penerimaan data diantara komputer-komputer 

yang tersambung. 

Adapun tujuan untuk membangun jaringan komputer seperti dijelaskan 

oleh Sukamaji (2008). adalah untuk membawa informasi secara tepat tanpa 

adanya kesalahan dari sisi pengirim (transmitter) maupun sisi penenrima 

(receiver) melalui media komunikasi. Kendala-kendala yang muncul adalah pada 
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media komunikasi misalnya masih mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia 

dan bagaimana pemanfaatan jaringan komunikasi lebih efektif dan efisien, serta 

masih terdapatnya berbagai macam gangguan saat data ditransmisikan. 

Kesimpulannya bahwa jaringan komputer adalah gabungan dari beberapa 

komputer yang saling terhubung baik menggunakan kabel ataupun tanpa kabel, 

yang dapat saling berbagi data dan perangkat keras seperti printer dan scanner, 

membawa informasi dari sisi pengirim (transmitter) maupun dari sisi penerima 

(receiver) melalui media komunikasi. 

Macam jaringan komputer bila dilihat berdasarkan lingkup dan luas 

jangkauannya, dibedakan menjadi beberapa macam: 

a. Local Area Network (LAN) 

 

Gambar 1. Jaringan LAN 

Sumber : Hasil print screen peneliti 

Menurut Yudianto (2007). Jaringan komputer yang jaringannya hanya 

mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, 

dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis 

pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch, yang 

mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit/s. Selain teknologi 

Ethernet, saat ini teknologi 802.11b (atau biasa disebut Wi-fi) juga sering 

digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi 

LAN dengan teknologi Wi-fi 

Menurut Kurniawan (2010:17)  Local area network (LAN) merupakan 

suatu jaringan komputer yang masih berada di dalam gedung atau ruangan. Dalam 

membuat jaringa LAN, minimal kita harus menyediakan dua buah komputer yang 

masing masing memiliki kartu jaringan atau LAN card. 
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Biasanya LAN digunakan di rumah, perkantoran industri, akademik, 

rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk pemakaian Internet, LAN dapat 

menggunakan media telepon beserta modem, atau media lainnya yang dapat 

melakukan koneksi ke Internet (Sukmaaji dkk, 2014). 

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jaringan local area network 

atau biasa disingkat LAN adalah dua atau lebih   komputer yang saling terhubung 

satu sama lain dan saling berbagi sumber daya dan perangkat keras yang wilayah 

cakupannya hanya berada di area yang kecil seperti dalam satu ruangan 

perkantoran dan sekolah. 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 

 

Gambar 2. Jaringan MAN 

Sumber : Hasil print screen peneliti 

Menurut  Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN adalah 

Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, yang 

menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan 

sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari 

MAN ini antar 10 hingga 50 km, Metropolitan Area Network atau disingkat 

dengan MAN. Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan 

tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, 

pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa 

LAN. 

(Jatmika, Yermias Alvandy Oktario Wun, Anjik Sukmaaji, 2014) 

menjelaskan bahwa Metropolitan Area Network (MAN) merupakan 
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pengembangan dari LAN. Jaringan ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang 

saling berhubungan. Letak jaringan ini bisa saling berjauhan tergantung dari 

panjangnya kabel yang kita gunakan. 

Mulyanta dkk, (2008) menjelaska bahwa MAN adalah Metropolitan area 

network, yaitu jaringan yang mempunyai cakupan yang relatif luas dibanding 

cakupan LAN. Jaringan ini menyediakan interkoneksi outdoor dalam kawasan 

perkotaan atau antar gedung . 

Kesimpulan dari Jaringan Metropolitan Area Network adalah gabungan 

dari beberapa jaringan LAN yang berkecepatan  tinggi, memiliki jangkauan antara 

10-50 km, dan menghubungkan kantor-kantor pemerintahan, perusahaan, kampus 

yang berada dalam satu kota. 

c. Wide Area Network (WAN) 

 

Gambar 3. Jaringan WAN 

Sumber : Hasil print screen peneliti 

Sukmaaji dkk (2014) Wide Area Network (WAN) merupakan bentuk 

jaringan komputer yang terdiri dari LAN dan MAN. Jaringan WAN telah 

memenuhi berbagai kebutuhan sistem jaringan, seperti jaringan untuk publik, 

jaringan pada bidang perbankan, jaringan jual beli secara online di Internet, 

jaringan penjualan jasa, dan jaringa lainnya. WAN menggunakan protokol 

Internet berupa Network Service Provider (NSP). Tanpa NSP, maka jaringan 

WAN tidak akan dapat bekerja. Dengan adanya NSP yanng dihubungkan dengan 

jaringan WAN, maka akan membentuk suatu jaringan Internet yang bersifat 
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global. Dengan demikian, Internet dapat diakses oleh orang yang akan memakai 

jaringan tersebut. 

Jaringan wireless dengan cakupan paling luas adalah wireless Wide Area 

Network, dengan cakupan negara atau bahkan benua. Keuntungan dari wireless 

WAN adalah cakupannya yang luas dan secara ekonomi sangat efektif digunakan 

oleh penggunanya (Mulyanta, 2008). 

Jaringan WAN hanya menekankan pada fasilitas kecepatan akses transmisi 

sehingga memungkinkan seluruh komunikasi dapat berjalan secara lancar serta 

efisien. Di sampng itu WAN berfungsi untuk mengontrol jumlah lalu-lintas data 

dan mencegah penundaan (delay) yang berlebihan, sehingga transfer data akan 

lebih cepat (Sukmaaji dkk, 2014) 

Menurut Syafrizal (2015) Wide Area Network (WAN) adalah jaringan 

yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel 

serat optic, karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota 

atau antarkota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area / wilayah 

otoritas negara lain. 

Kesimpulan dari Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang 

memiliki jangkauan area yang lebih luas dibanding LAN dan MAN, jaringan 

komputer WAN terdiri dari LAN dan MAN. Jaringan WAN telah memenuhi 

berbagai kebutuhan sistem jaringan, seperti jaringan untuk publik, jaringan pada 

bidang perbankan, jaringan jual beli secara online di Internet, jaringan penjualan 

jasa, dan jaringa lainnya. 

d. Intranet 

 

Gambar 4. Intranet 

sumber: https://i0.wp.com/www.semutijo.com/wp-

content/uploads/2015/09/Intranet.jpg?fit=350%2C247&ssl=1 
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Intranet merupakan suatu jaringan komputer yang terdiri dari LAN 

maupun WAN, serta Internet untuk akses yang lebih global. Internet dapat 

diartikan hanya memberikan layanan bagi sekolompok pengguna komputer yang 

terhubung dengan LAN maupun WAN untuk mengakses Internet dalam lingkup 

lokal saja. Biasanya intranet hanya melayani sebuah instansi dalam suatu wilayah 

jangkauan LAN/WAN tersebut (Kurniawan, 2010: 20). 

Menurut Kurniawan (2007:20), Intranet merupakan suatu jaringan 

komputer yang terdiri dari LAN maupun WAN, serta internet untuk akses yang 

lebih global. Intranet dapat diartikan hanya memberikan layanan bagi 

sekolompok pengguna komputer yang terhubung dengan LAN maupun WAN 

untuk mengakses Internet dalam lingkup lokal saja. Biasanya Intranet hanya 

melayani sebuah instansi dalam suatu wilayah jangkauan LAN/WAN tersebut. 

Intranet merupakan sebuah jaringan yang dibangun berdasarkan teknologi 

Internet yang didalamnya terdapat basis arsitektur berupa aplikasi WEB dan 

teknologi komunikasi data (Syafrizal, 2005). 

Dapat disimpulkan bahwa Intranet merupakan sebuah jaringan komputer 

yang terdiri dari LAN dan WAN, serta untuk mengakses Internet dalam lingkup 

lokal saja di dalamnya terdapat arsitektur aplikasi WEB dan teknologi komunikasi 

data. 

e. Internet 

 

Gambar 5. Internet 

sumber: https://www.utopicomputers.com/apa-itu-jaringan-Internet-berikut-
adalah-pengertian-dan-layanannya/ 
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pInterconnection networking atau lebih lazim disebut IN-TERNET 

merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung 

untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia tanpa mengenal ruang, jarak, 

dan waktu. Dengan berbagai latar belakang dan alasan beragam, manusia modern 

menggunakan layanan Internet sebagai kebutuhan utama dalam berinteraksi dan 

bertukar informasi (Soetejo, 2012). 

Menurut Kurniawan (2007). Internet Merupakan gabungan dari berbagai 

LAN dan WAN yang berada di seluruh jaringan komputer di dunia, sehingga 

terbentuk jaringan dengan skala yang lebih luas dan global. Jaringan Internet 

biasanya menggunakan protocol TCP/IP dalam mengirimkan paket data. 

Menurut Wahyono dkk (2018). Internet adalah sautu jaringan yang 

terhubung melalui suatu saluran yang dapat diakses oleh banyak orang di seluruh 

dunia dengan menggunakan komputer, sehingga mereka dapat saling 

berkomunikasi dan bertukar informasi. Saat ini mengakses Internet tidak hanya 

menggunakan komputer, namun dapat menggunakan alat lain yang lebih 

sederhana dan mudah di bawa kemana saja sepeti leptop dan smartphone. 

Internet menurut Harknes (2001). adalah kumpulan ribuan jaringan 

komputer. Setiap komputer yang terhubung dengan Internet punya alamat yang 

unik. Melalui protokol komunikasi Internet (TCP/IP) ribuan komputer bertsistem 

lain bisa saling berhubungan. Semua protokol Internet dan banyak proogram 

Internet tidak dilindiungi dengan hak cipta. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Internet adalah jaringan yang berskala 

global yang menghubungkan jaringan di seluruh dunia, semua komputer yang 

terhubung ke Internet dapat saling berkomunikasi dalam bentuk audio dan video 

serta dapat saling bertukar data. 

4. Squid Analisys Report Generator (SARG) 

Squid Analysis Report Generator (yang selanjutnya disebut dengan SARG) 

adalah sebuah alat bantu yang sangat handal dan stabil dalam membantu seorang  

mengamati statistik penggunaan pada sebuah Internet (Rachman dkk, 2013). 

Dengan menggunakan SARG, seorang administrator jaringan akan mendapatkan 

beberapa keunggulan. 
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1. Koneksi Internet sangat cepat untuk Internet lokal. 

2. Internet lokal yang sangat aman. 

3. Menyimpan daftar aktifitas pengguna saat berselancar pada world wide WEB. 

4. Menghalangi aktifitas yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. 

5. Memberikan akses kepada pengguna yang sah dalam menggunakan Internet. 

6. Memonitor dan menyaring data-data yang sensitif. 

7. Mempercepat akses terhadap sebuah halaman WEB. 

SARG adalah alat open source yang memungkinkan Anda untuk 

menganalisis file log Squid dan menghasilkan laporan yang indah dalam format 

HTML dengan informasi tentang pengguna, alamat IP, situs yang paling banyak 

diakses, penggunaan bandwidth total, waktu yang berlalu, unduhan, akses situs 

WEB yang ditolak, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan. SARG 

adalah alat yang sangat berguna untuk melihat seberapa banyak bandwidth 

Internet digunakan oleh masing-masing mesin di jaringan dan dapat melihat situs 

WEB mana yang diakses pengguna jaringan (Rahman, 2014). 

SARG (Squid Analysis Report Generator) adalah alat berbasis WEB yang 

membuat laporan dari log Squid. SARG memberikan tampilan lalu lintas jaringan 

yang mudah dipahami yang ditangani oleh Squid, dan sangat mudah diatur dan 

dipelihara (Rahman, 2014).  

SARG adalah Squid Analysis Report Generator yang memungkinkan anda 

untuk melihat untuk apa saja penggunaan anda selama ber Internet, SARG 

menghasilkan laporan di HTML, dengan banyak bidang, seperti Alamat IP 

pengguna, byte, situs dan waktu (Rahman, 2014).  

Menurut Anderson (2008). Squid Analysis Report Generator, atau 

disingkat SARG, adalah cara untuk menganalisis data yang ditangkap oleh Squid. 

Itu dapat menampilkan grafik dan grafik yang menunjukkan situs yang telah 

diminta, yang memintanya, dan berapa banyak bandwidth yang dikonsumsi klien 

tertentu. 

Menurut Januar dkk (2018). Squid Analysis Report Generator (SARG) 

aplikasi tersetruktur yang dibutuhkan untuk merekam seluruh kegiatan aktifitas 

pengguna. Kebutuhan penting dalam menggunakan SARG (Squid Analysis Report 

Generator) adalah Proxy berguna sebagai perangkat pendukung yang bertindak 
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sebagai pelayan atau gateway kepada sumber informasi untuk mendapatkan 

sumber yang dibutuhkan. 

Dapat penulis simpulkan bahwa Squid Analisys Report Generator (SARG) 

merupakan tool yang terdapat pada sistem operasi linux yang berguna untuk 

merkam setiap aktifitas pengguna dan menganalisis data yang telah ditangkap 

oleh Squid, SARG sangat mudah untuk dipahami karena menampilkan hasil 

analisis dalam bentuk grafik berupa halaman WEB. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian studi literatur yang dilakukan pada hasil penulisan karya ilmiah, 

sebagai sumber referensi dan bahan acuan terhadap sistem yang akan dibuat. Hasil 

penelitian di bawah ini relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan baik 

dari segi rancang maupun objek penelitiannya meskipun diterapkan pada sistem 

yang berbeda. 

Tabel 1. Penelitian yang relevan 

No. 
Penulis 

Pertama, 
(tahun) 

Judul Hasil 

1 Rachman dan 
Aminulllah, 

(2013) 

Rancang Bangun Proxy 
Server Dan Analisis 
Pemakaian Internet 
Dengan Menggunakan 
SARG (Studi Kasus Di 
Bmkg Juanda 
Surabaya) 

Mampu membangun proxy 
server pada BMKG Juanda 
Surabaya.  

Dengan menggunakan proxy 
server pada saat melakukan 
kegiatan Internet dapat 
meminimalisasi serangan 
virus, worm, spyware, dan 
DDOS. 

Manajemen jaringan dan 
lalulintas Internet dilakukan 
dengan menggunakan Squid 
Analysis Report Generator 
(SARG). 

Dengan memanfaatkan 
SARG, pemuatan laporan 
aktifitas pengguna Internet di 
BMKG Juanda Surabaya 
dapat dilakukan lebih cepat 
80% bila dibandingkan 
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dengan cara manual. 

2 Sutarti dan 
alfiansya, 

(2017) 

Analisis dan 
Implementasi Sistem 
Monitoring Koneksi 
Internet Menggun akan 
The Dude Di STIKOM 
Al Khairiyah 

 Penggunaan mikrotik OS dan 
the Dude sebagai monitoring 
jaringan di STIKOM al 
Khairiyah berhasil 
diimplementasikan sehingga 
lebih cepat mendeteksi 
trouble jaringan dan 
mempermudah dalam 
penanganannya. 

 The dude monitoring service 
berjalan pada tiap network 
dan memberi peringatan pada 
setiap perubahan koneksi. 

3 Widodo 
(2015) 

Implementasi 
Monitoring Jaringan 
Komputer 
Menggunakan Dude 

Network management System 
yang dirancang dapat 
memudahkan pihak PT 
Hidrolik Pondasi dalam 
mengawasi Jaringannya. 

Memperkecil kemungkinan 
kesalahan kepada putugas. 

Network management System 
ini juga dapat mempermudah 
dalam pembuatan laporan. 

4 Wun, 
Sukmaaji dan 

Jatmika  
(2014) 

Monitoring Trafik 
Jaringan Dan 
Pengaturan Pc Router 
Berbasis WEB (Studi 
Kasus: Labkom Stikom 
Surabaya) 

Berdasarkan hasil uji coba 
yang dilakukan dengan black 
box dan survey. Aplikasi 
mampu memberikan 
visualisasi trafik kondisi 
jaringan pada LABKOM 
dengan memnggunakan 
SNMP sebagai protocol 
untuk pengumpulan informasi 
dari PC router sebagai akses 
gateway jaringan Internet 

Aplikasi mampu 
memfasilitasi admin jaringan 
pada LABKOM dalam 
membatasi penggunaan 
bandwith dengan 
memanfaatkan HTB-tools 
sebagai aplikasi pendukung 
dalam memanajemen 
bandwith dan pembatasan 
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akses gateway untuk port 
tertentu dan blokir Website 
dengan fasilitas dari IPTables 
dari sistem operasi ubuntu. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Skema kerangka pikir dalam penelitian dapat dilihat pada gambar yang 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

Gambar 6. Skema kerangka Berpikir 

Monitoring Trafik Jaringan Menggunakan Tool SARG Pada SMKN 2 Luwu 
Utara 

Masalah saat ini, pihak Laboratorium dalam Hal ini kepala laboratorium 
bingung untuk mendesain ulang jaringan yang akan diterapkan pada 

laboratorium TKJ SMKN 2 Luwu Utara 

Berdasarkan masalah tersebut, maka solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu 
memonitoring jaringan sebelum mendesain ulang jaringan yang ada di 

laboratorium TKJ SMKN 2 Luwu Utara. 

Memonitoring jaringan ini adalah untuk memantau pemakaian Internet 
disetiap komputer dan mendeteksi perubahan yang tidak terduga pada status 

jaringan yang ada di laboratorium TKJ. Perubahan yang tidak terduga seperti, 
kegagalan router dan switch, atau hacker yang mencoba masuk ke dalam 

jaringan secara ilegal. 

Dengan melakukan monitoring trafik jaringan ini sehingga dapat membantu 
administrator jaringan laboratorium TKJ SMKN 2 Luwu Utara dalam 

mendesain ulang jaringan atau memaksimalkan pemakaian bandwidth pada 
jaringan. 


