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Intisari 

Kondisi jaringan komputer perlu mendapat pengawasan secara terus-menerus 

untuk memastikan jaringan bekerja dengan baik, fungsi pengawasan biasanya dilakukan 

oleh administrator, akan direalisasikan suatu perangkat lunak yang dapat  berfungsi 

untuk mengawasi router jaringan dengan menggunakan Simple Network Management 

Protocol(SNMP) untuk membantu administrator mengawasi jaringan. Realisasi 

perangkat lunak dilakukan dengan membuat 4 buah modul utama, yaitu modul sistem, 

modul koneksi telepon genggam, modul data protokol tcp, modul data perangkat 

jaringan. Di dalam modul sistem terdapat informasi tentang sistem yang sedang diawasi, 

dan beberapa pengaturan untuk perangkat lunak secara keseluruhan. Modul koneksi 

telepon genggam mengatur tentang pengiriman pesan melalui telepon genggam. Modul 

data protokol TCP/IP berisi tentang informasi koneksi yang sedang terjadi pada sistem 

yang sedang diawasi. Modul data perangkat jaringan berisi informasi tentang data 

perangkat jaringan pada sistem yang sedang diawasi. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan menggunakan SNMP akan 

mempermudah pengawasan jaringan, dimana jika ada kesalahan yang terjadi maka 

perangkat lunak akan memberitahu melalui pesan kesalahan yang dapat dikirimkan 

melalui telepon genggam. 

 

1. Pendahuluan 
Jaringan komputer perlu dikelola dan diawasi secara terus-menerus untuk 

memastikan jaringan dapat bekerja dengan baik, fungsi ini dilakukan oleh administrator 

jaringan. Administrator biasanya bekerja pada suatu komputer server  untuk mengawasi 

dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam jaringan. 

Selain administrator yang bertugas mengawasi suatu jaringan komputer, 

dibutuhkan juga aplikasi yang dapat membantu tugasnya dalam mengawasi kelancaran 
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jaringan dan melaporkannya kepada administrator, sehingga meskipun administrator 

sedang tidak ada di tempat atau sedang mengerjakan tugas yang lain fungsi pengawasan 

tetap dapat dilakukan.  

Simple Network Management Protocol (SNMP)  merupakan protokol 

manajemen sistem dan jaringan yang paling populer, lebih banyak peralatan dan sistem 

yang dijalankan dengan SNMP daripada dengan protokol manajemen jenis lain. Hal ini 

karena SNMP berukuran kecil dan dapat diimplementasikan dalam peralatan-peralatan 

dengan memori dan sumber-sumber CPU yang minimal sekalipun. SNMP 

dikembangkan untuk menyediakan peralatan manajemen jaringan yang mendasar dan 

yang mudah diterapkan bagi protokol Transport Control Protocol / Intenet Protocol 

(TCP/IP).  

 

2. SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL (SNMP) 

2.1 . Manajemen Sistem dan Jaringan 

Manajemen jaringan adalah kemampuan untuk memonitor, mengontrol, 

dan merencanakan sumber serta komponen sistem dan jaringan komputer. Yang 

paling utama dalam masalah manajemen jaringan adalah konsep tentang manajer 

dan agen[1], dimana sekurang-kurangnya ada satu rangkaian jaringan yang ada 

dalam suatu jaringan yang teratur ditunjuk sebagai manajer atau NMS (Network 

Management Station) seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Manajer dan Agen-Agen. 

NMS bertanggung jawab untuk memonitor dan mengontrol agen-agen. 

Sebuah agen adalah suatu komponen software yang terdapat dalam jaringan 

yang bertanggung jawab terhadap pemantauan dan pengontrolan lingkungan 

tempat agen itu beroperasi. Agen ini juga harus berada dalam jaringan yang 

dapat dicapai oleh NMS itu sendiri. Hal ini sama dengan manajer 
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mengungkapkan sebuah permintaan kepada agen dan agen menanggapinya 

dengan memberikan sebuah informasi yang tepat. Dengan cara ini, sebuah NMS 

tunggal dapat mengatur berbagai jenis agen. 

Manajemen jaringan dapat diimplementasikan dengan menggunakan 

berbagai macam arsitektur yang didasarkan pada tipe dan ukurannya masing-

masing. Pada dasarnya, ada dua arsitektur yang dapat digunakan, manajemen 

terpusat (centralized management) dan manajemen menyebar (distributed 

management)[1]. Manajemen terpusat adalah arsitektur terpusat yang bersandar 

pada informasi dan kontrol oleh sebuah lokasi tunggal yang terpusat seperti 

telihat pada Gambar 2. Hal ini menyederhanakan manajemen jaringan yang 

ukurannya tidak besar. Oleh karena monitoring dan kontrol terletak pada satu 

titik, maka manajer jaringan harus terletak pada titik yang sama. Supaya bisa 

memonitor atau memantau jaringan dengan efektif, maka stasiun manajemen 

yang terpusat harus menyelidiki peralatan atau perlengkapan jaringan yang 

ditemukan dalam masing-masing jaringan. Hal ini memperkenalkan lalu lintas 

manajemen pada hubungan internetwork (antar jaringan). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sistem Manajemen Terpusat. 

Manajemen menyebar mendistribusikan kontrol dan tanggung jawab 

manajemen. Arsitektur yang bertolak belakang dengan model terpusat, model 

menyebar mendistribusikan informasi dan kontrol sedemikian sehingga masing-

masing jaringan atau situs yang terdistribusi bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri. Dalam model ini manajer-manajer yang bertanggung jawab di areanya 

masing-masing. Informasi penting yang berhubungan dengan keseluruhan 

antarjaringan diteruskan oleh manajer dari kumpulan manajer seperti terlihat 

pada Gambar 3. Model ini baik sekali dalam mengembangkan jaringan yang 
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berukuran besar dan juga bermanfaat ketika sumber-sumber jaringan yang 

penting harus dilindungi, semisal rangkaian WAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sistem Manajemen Terdistribusi. 

 

2.2 . SNMP (Simple Network Management Protocol) 

SNMP (Simple Network Management Protocol) adalah sebuah protokol 

yang dirancang agar pengguna dapat memantau dan mengatur jaringan komputer 

dengan satu pusat kontrol, pengaturan dilakukan dengan cara melakukan 

pengumpulan data dan menetapkan variabel-variabel elemen jaringan. Model 

manajemen SNMP dengan satu manajer SNMP dan satu agen SNMP[1], seperti 

terlihat pada Gambar 4. 

 

 

 

Gambar 4. Manajer dan Agen SNMP. 

Komponen-komponen SNMP antara lain: 

1. Manajer 

Manajer SNMP adalah pelaksana pengelolaan jaringan, manajer berupa 

komputer yang di dalamnya diletakkan perangkat lunak pengelolaan 

jaringan, manajer akan berkomunikasi dengan agen-agen di jaringan melalui 
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satu atau lebih proses, manajer juga mengumpulkan informasi-informasi dari 

agen yang diminta oleh administrator jaringan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Manajer SNMP. 

2. Agen 

Agen SNMP terdiri dari proses software yang merespon permintaan/perintah 

protokol SNMP oleh satu manajer SNMP. Agen-agen adalah peralatan 

jaringan semacam PC (Personal Computer), workstation, repeater, router, 

switch, dan semua jenis aplikasi jaringan yang menuntut adanya 

manajemen[1]. 

3. MIB (Manager Information Base) 

agen SNMP dapat dibagi menjadi tiga komponen utama: protocol engine, 

MIB (Management Information Base), dan IL (Instrumentation Layer), yang 

menghubungkan perlengkapan alat yang dijalankan untuk dimonitor pada 

MIB. Semua informasi yang dapat diakses melalui agen tersebut merupakan 

informasi yang tersimpan didalam MIB. Dengan membaca informasi dari 

sebuah MIB milik agen, maka manajer SNMP dapat memonitor agen. 

Dengan menuliskan atau mengubah informasi, manajer SNMP dapat 

mengontrol perilaku jaringan dimana agen berada. 

MIB adalah sekumpulan informasi manajemen yang dapat dikirim oleh agen 

kepada manajer SNMP[3]. Semua informasi yang diakses atau diubah 

melalui agen sama halnya dengan diakses dan diubah melalui MIB. MIB 
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terdiri dari objek-objek yang telah ditentukan, dan masing-masing objek 

memiliki sebuah pengidentifikasi yang unik yang disebut pengidentifikasi 

objek MIB. 

Ketika sebuah agen mengambil pesan permintaan SNMP, maka pesan 

tersebut diberikan kepada engine protokol SNMP dimana untuk selanjutnya 

pesan tersebut akan diberi kode dan diproses. Pesan SNMP ditentukan seperti 

terlihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Pesan SNMP. 

Pada saat ini terdapat dua versi yang telah ditetapkan, yaitu versi 1 dan 

versi 2, Nama komunitas menunjukkan hubungan diantara sebuah agen dan 

serangkaian manajer. Gambar 7. adalah enkapsulasi dalam sebuah pesan SNMP 

dengan menggunakan PDU (Protocol Data Unit). Setiap pesan SNMP 

mengandung sebuah PDU. Ketika nomor versi SNMP dan nama komunitas telah 

diverifikasi dengan benar, maka PDU diberikan kepada engine protocol . 

 
Gambar7. PDU dari SNMP v2. 

 

Tipe PDU menentukan tipe transaksi atau operasi SNMP di mana PDU 

akan dilaksanakan. Tiap PDU memiliki sebuah pengidentifikasi perintah unik 

yang digunakan untuk mengidentifikasi PDU. Pengidentifikasi perintah dapat 
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ditangani ketika sebuah engine protokol berurusan dengan banyak PDU yang 

bersamaan. Status kesalahan digunakan untuk menyimpan informasi kesalahan 

yang berkaitan dengan PDU. Agen yang memproses PDU mungkin menemukan 

bahwa perintah tersebut adalah ilegal atau bahwa PDU tidak dapat melayani 

perintah tersebut. Status kesalahan akan tampil jika terdapat suatu kesalahan. 

Indeks kesalahan digunakan untuk referensi VB (Variable Binding) yang ada 

dalam kesalahan. VB merupakan informasi yang dibaca, ditulis, atau dilaporkan 

manajer. Semua operasi SNMP memerlukan VBL (Variable Binding List) untuk 

menentukan informasi yang sedang diakses atau dimodifikasi secara tepat[2]. 

Setiap VB SNMP berisi variabel dan nilai yang terkait. Variabel 

digambarkan dengan objek pengidentifikasi MIB. Setiap item data pada MIB 

dapat diidentifikasi dengan pengidentifikasi objek. Di samping pengidentifikasi 

objek setiap Vb mempunyai nilai yang terkait. Nilai dapat menjalankan satu dari 

banyak tipe data seperti terlihat pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Variable Binding. 

 

Pengidentifikasi objek (OID/Object Identifier) adalah tipe data yang 

menggambarkan SNMP yang mempunyai nama yang telah ditetapkan dalam 

MIB. OID membuat identifikasi objek-objek yang dikelola sehingga dapat 

diakses. OID adalah serangkaian integer tak bertanda yang menentukan urutan 

pelewatan dalam pohon MIB[3]. Pohon tersebut terdiri dari root dan sekumpulan 

subnode di mana setiap node pada pohon mempunyai pengidentifikasi dan label 

yang unik. 
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Gambar 9. Pohon MIB. 

OID dapat digambarkan dalam dua format, notasi bertitik dan notasi 

nama yang telah dikenal. Notasi integer bertitik hanya menggunakan integer tak 

bertanda yang dipisahkan oleh titik untuk menunjukkan susunan pelewatan 

dalam pohon MIB. Sebagai contoh pada Gambar 9, untuk menggambarkan 

cabang internet dalam notasi bertitik adalah 1.3.6.1 sedangkan dalam notasi 

nama yang telah dikenal menjadi iso.org.dod.internet. Notasi integer tak 

bertanda yang bertitik digunakan untuk menggambarkan mesin. Hal ini akan 

mempermudah penempatan dan penghitungan. Untuk tampilan antar muka (user 

interfaces)  format nama yang telah dikenal akan lebih memudahkan untuk 

dibaca dan dimengerti. 

 

2.3 . SMS Gateway 
SMS (Short Message Service) Gateway adalah suatu platform yang 

menyediakan mekanisme untuk EUA (External User Application) menghantar 

dan menerima SMS dari peralatan mobile[5] (contoh: HP, PDA phone). SMS 

Gateway membolehkan UEA untuk berkomunikasi dengan Telco SMSC (SMS 

Center) (contoh: telkomsel, indosat) atau SMS platform untuk menghantar dan 

menerima pesan SMS dengan sangat mudah, karena SMS Gateway akan 

melakukan semua proses dan koneksi dengan Telco. SMS Gateway juga 

menyediakan UEA dengan interface yang mudah dan standar. 

UEA dapat berupa berbagai aplikasi yang memerlukan penggunaan SMS. 

Seperti berbagai aplikasi web yang telah banyak menggunakan SMS (free sms, 

pendaftaran, konfirmasi melalui SMS, aplikasi perkantoran), acara pengundian 

di televisi.  

 



APLIKASI PENGGUNAAN SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROOCOL (SNMP) 
DALAM JARINGAN 

Hartanto K.W, Novan. S, Handoko 
 

101 
 

2.4 . AT Command 
AT Command berasal dari kata attention command merupakan perintah 

atau instruksi yang dikenakan pada modem atau handset[5]. Salah satu contoh 

sederhana penggunaan AT Command misalnya komunikasi dua buah komputer 

menggunakan port COM (port R-232). AT Command mempunyai dua mode, 

yaitu mode data (data mode) dan mode perintah (command mode). Untuk 

berpindah dari mode data menuju mode perintah dipisahkan oleh tiga tanda plus 

dan jeda selama satu detik. Dalam perkembangannya AT Command banyak 

diterapkan pada telepon genggam. Instruksi dasar AT Command digunakan 

hampir oleh semua merk telepon genggam. Namun demikian, ada beberapa 

instruksi yang ditambahkan sendiri pada handset tersebut oleh vendor 

pembuatnya. 

 

3. Perancangan Sistem 
Program yang dibuat secara garis besar terdiri dari 3 buah sistem utama, 

yaitu: 

1. Sistem Pengiriman Paket Data SNMP 

Sistem ini bertugas untuk mengirimkan paket data SNMP melalui protokol 

jaringan TCP/IP. Agar dapat dikirimkan , paket data SNMP terlebih dahulu 

diubah sesuai dengan aturan paket data SNMP. 

2. Sistem Penerimaan Paket Data SNMP 

Sistem ini bertugas untuk menerima paket data SNMP yang datang melalui 

protokol jaringan TCP/IP dan mengkonversikannya, sehingga informasi yang 

diterima dapat dimengerti. 

3. Sistem Koneksi dan Pengiriman Pesan Melalui Telepon Genggam 

Sistem ini bertugas untuk melakukan koneksi  dan  mengatur pengiriman pesan 

pada telepon genggam. 

Gambar 10 adalah blok diagram dari program ini. Di dalam prosedur Pengirim 

Paket Data, data akan diubah dari karakter menjadi decimal kemudian diubah lagi 

menjadi hexadesimal melalui fungsi-fungsi peubah, setelah berupa hexadesimal paket 

data akan dikirimkan melalui winsock dengan mengunakan protokol jaringan TCP/IP. 

Setelah paket data dikirim, maka akan ada paket data yang datang sebagai balasannya. 
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Paket data yang datang ini diterima oleh prosedur Penerima Paket Data. Dan kemudian 

data akan diubah kembali dari hexadesimal menjadi desimal dan kemudian diubah lagi 

menjadi karakter. Data berupa karakter ini akan divalidasi, jika tidak ada kesalahan 

maka akan ditampilkan sebagai informasi pada program utama, tetapi jika ada kesalahan 

maka akan masuk pada modul Pesan Kesalahan yang kemudian menginisialisasikan 

telepon genggam, jika telepon genggam terhubung maka pesan kesalahan akan 

dikirimkan melalui layanan pesan singkat (SMS). 

Out

 

Gambar 10. Blok Diagram dari Program yang Dirancang. 

Diagram Alir pada Gambar 11. menjelaskan jalannya program dan bagaimana 

pengguna mengoperasikannya 
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Gambar 11. Diagram Alir Program yang Dirancang. 



Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 8 No. 2 Oktober 2009 Hal 93 – 108 
 
 

104 
 

 

HPRouterServer

User

 

4. Hasil Pengujian Dan Analisis 
Pada pengujian digunakan 3 PC (Personal Computer) yang saling dihubungkan 

dan 1 HP (Handphone/Telepon Genggam) yang dihubungkan dengan salah satu 

komputer. Spesifikasinya adalah sebagai berikut: 

1. Komputer Server dengan Sistem Operasi Windows Server 2003, 

Service Agen SNMP dimatikan 

2. Komputer Router dengan Sistem Operasi Windows Server 2003, 

Service Agen SNMP dihidupkan 

3. Komputer User dengan Sistem Operasi Windows XP Sp2, 

Service Agen SNMP dihidupkan 

4. Telepon Genggam Motorola tipe L6 

Keempat perangkat tersebut saling dihubungkan seperti terlihat pada Gambar 12 

 

 

 

 

Gambar 12. Jaringan Perangkat Keras. 

Untuk menguji perangkat lunak yang telah dirancang, dibuat modul pengujian 

seperti tampak pada Gambar 13. Pada modul pengujian terdapat delapan macam tombol 

yang masing-masing tombol merupakan pemicu untuk menimbulkan kesalahan yang 

mungkin terjadi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Modul Pengujian 
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Pemicu kesalahan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu pemicu secara perangkat 

lunak dan pemicu secara perangkat keras. Pemicu secara perangkat lunak adalah : 

Stop SNMP Service, Kirim Nilai OID, Alamat IP Tidak Lengkap1, Alamat IP Tidak 

Lengkap 2. Pemicu secara perangkat keras adalah : Kabel Jaringan1 Putus, Kabel 

Jaringan2 Putus, Matikan Jaringan1, Matikan Jaringan2. 

 

4.1. Hasil Pengujian 
Program aplikasi SNMP yang sudah dirancang dan direalisasikan dapat dilihat 

seperti Gambar 14. 

 

 

Gambar 14. Program Aplikasi SNMP 

Pesan Kesalahan dapat dilihat melalui LogError, sedangkan LogSms digunakan 

untuk menyimpan pesan kesalahan yang akan dikirimkan melalui telepon genggam. 

Hasil dari LogError dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Untuk LogSms, tampilannya sama dengan LogError. Tapi data yang ada 

didalamnya bisa berbeda. Karena setiap kali selesai pengiriman pesan melalui telepon 

genggam, maka data yang sudah dikirimkan akan dihapus. 

 

 

Gambar 15. Tampilan LogError 
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Hasil dari LogError maupun LogSms ini tersimpan dalam database SQL Server 

2000 dengan nama database DataSMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Pesan Kesalahan Yang Terkirim Pada Telepon Genggam 

5. Kesimpulan 
Dari realisasi perancangan dan uji coba perangkat lunak yang dikerjakan, secara 

umum dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. SNMP merupakan suatu protokol yang dapat digunakan untuk memantau 

jaringan. 

2. Kinerja SNMP tidak membebani jaringan karena menggunakan User 

Datagram Protocol(UDP) sebagai koneksi datanya. 

3. Pengiriman pesan kesalahan lebih efisien dengan adanya tenggang waktu 

pengiriman, dimana dalam tenggang waktu tersebut diambil masing-masing 

satu pesan kesalahan untuk tiap kesalahan yang terjadi 
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