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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu mata kuliah dari kurikulum yang diwajibkan bagi setiap 

mahasiswa STIKOM Surabaya adalah mata kuliah Kerja Praktek. Di mana 

Kerja Praktek pada kampus STIKOM Surabaya hanya memiliki durasi kerja 4 

minggu sehingga mahasiswa diharapkan dapat mendapatkan hasil sesuai target 

dari kegiatan kerja Praktek yang dilakukan di perusahaan masing-masing. 

Kerja Praktek sendiri secara umum merupakan ajang pengenalan bagi 

mahasiswa terhadap dunia kerja, tetapi tidak hanya pengenalan melainkan 

menerapkan perilaku beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang tentunya 

berbeda dan bervariasi pada masing-masing bidang dan tempat kerja. Kerja 

Praktek sekaligus mengamati penerapan teori-teori dan praktikum yang 

diperoleh pada saat kegiatan perkuliahan dengan kenyataan yang ada di 

lapangan kerja. Penerapan teori-teori dan praktikum ini akan memberikan 

gambaran nyata langsung terhadap mahasiswa sehingga nantinya akan siap 

bersaing di dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi terbaik seperti 

yang telah didapatkan pada perkuliahan. 

Di tempat Kerja Praktek ini, PT. Rahajasa Media Internet (RADNET) 

yang terletak di Plaza BRI Lt. 8 Room 803, memberikan proyek untuk 

melakukan “Analisis Log Server RADNET Untuk Perhitungan Utilisasi 

Bandwith Dan Pelacakan Netname”. Analisis log ini menggunakan log apache 

sehingga dapat mengetahui netname dari pemilik ip serta dapat mengetahui 
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besar utilisasi bandwith Server tersebut. Untuk dapat memudahkan melakukan 

analisis maka langkah pertama yang dilakukan adalah membuat program 

dengan bahasa pemrograman PHP yang berguna untuk melakukan parsing file 

apache untuk melakukan query terhadap pemilik ip dengan menggunakan 

Whois IP, selanjutnya program ini akan menghitung utilisasi bandwith dengan 

memanfaatkan data yang ada pada log apache sehingga lebih memudahkan 

proses analisis untuk mengetahui pemanfaatan Bandwith pada Server tersebut.  

Dalam tugas proyek ini, server yang akan di analisis adalah server buaya 

milik RADNET. Selain sebagai webserver, server ini juga berfungsi sebagai 

Repositori lokal sistem operasi Linux dimana repositori ini adalah repositori 

versi indonesia yang mana diciptakan dengan sasaran pemakai linux di 

Indonesia saja. Tetapi pengguna linux tidak hanya dari indonesia saja 

melainkan bisa di akses seluruh dunia. Untuk itu perlu dilakukan analisis 

untuk mengetahui data statistik pengguna server dan negara asalnya.  

 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah 

tentang 

1. Bagaimana mencari Netname dengan memanfaatkan log apache 

2. Bagaimana menghitung Utilisasi Bandwith dengan memanfaatkan log 

apache 
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1.3 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah yang diambil dalam Kerja Praktek ini yaitu :  

1. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan parsing file log apache dan 

mencari netname serta menghitung Utilisasi Bandwith 

2. Aplikasi ini menggunakan Bahasa Pemrograman PHP 

3. Aplikasi ini tidak menggunakan ajax,java script. 

4. Aplikasi ini hanya bisa mengenkripsi IP versi 4 

 

 

1.4 TUJUAN KERJA PRAKTEK 

Terdapat beberapa tujuan yang ingin di capai dalam kegiatan Kerja Praktek 

ini, diantaranya : 

 Tujuan Umum :  

1. Aplikasi ilmu yang telah didapat diperkuliahan 

2. Mengenal dan memahami sistem dan manajemen suatu 

perusahaan 

3. Menambah wawasan ilmu mahasiswa karena langsung praktek 

ke lapangan kerjanya. 

Tujuan Khusus : 

1. Bagaimana mencari Netname dengan memanfaatkan log 

apache 

2. Bagaimana menghitung Utilisasi Bandwith dengan 

memanfaatkan log apache 
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1.5 MANFAAT KERJA PRAKTEK 

1.5.1 Bagi Perguruan Tinggi 

1. Menciptakan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi 

STIKOM Surabaya dengan perusahaan. 

2. Memperoleh gambaran nyata tentang perusahaan sebagai bahan 

informasi untuk pengembangan dunia pendidikan. 

 

1.5.2 Bagi Mahasiswa 

1. Memberikan pelajaran bahwa kedisiplinan sangat dituntut ketika 

memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Memperluas wawasan serta menambah pengetahuan mahasiswa 

mengenai sistem dan mekanisme kerja di perusahaan. 

3. Membina mahasiswa agar mempunyai kemampuan menganalisis dan 

mengatasi maalah yang ada khususnya di lingkungan kerja 

4. Agar memiliki gambaran perbandingan antara teori dan praktik yang di 

terapkan dalam dunia kerja sesungguhnya 

 

1.5.3 Bagi Perusahaan 

1. Membangun kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan dengan 

perusahaan. 

2. Sebagai sarana untuk melihat perkembangan dunia pendidikan perguruan 

tinggi. 

3. Sebagai wujud nyata keikutsertaan perusahaan dalam mengembangkan 

sumber daya manusia dalam dunia pendidikan 
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1.6 METODOLOGI  

1. Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data yang diperlukan dan sesuai dengan judul yang 

diambil penulis. 

2. Studi Literatur 

Mencari dan mengelolah data sekunder dari berbagai data literatur, catatan 

kuliah dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan isi laporan dan 

kegiatan yang berlangsung di lapangan. 

3. Teknik Wawancara 

Mencari data melalui tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan 

kegiatan Kerja Praktek dan isi laporan. 

4. Pengujian 

Proses pengujian terhadap program yang telah dibuat dan editing jika 

terjadi kesalahan maupun kekurangan 

5. Bahan Pustaka 

Mencari data-data yang dapat membantu berjalannya laporan ini. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN 

Sistematika penulisan merupakan acuan atau panduan dalam penulisan 

laporan Kerja Praktek di perusahaan, di mana sistematika penulisannya 

disusun dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan, manfaat,  permasalahan, 

metodologi, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : PROFIL PERUSAHAAN 

Berisikan tentang profil PT. Rahajasa Media Internet yang 

meliputi latar belakang perusahaan, sejarah berdirinya 

perusahaan, infrastruktur perusahaan, visi dan misi perusahaan 

serta lingkup bidang usaha 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang konsep teori yang berhubungan dengan judul 

yang diambil penulis, dengan mengambil data dari buku-buku 

referensi. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Berisikan tentang penjelasan dan pembahasan mengenai cara 

mencari pemilik ip dan perhitungan utilisasi bandwith pada server 

RADNET. 

BAB V : PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil studi 

Kerja Praktek yang telah dilaksanakan di PT. Rahajasa Media 

Internet. 
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