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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

  

 

4.1 INSTALASI  XAMPP 

Sebelum membuat program untuk analisa maka perlu menginstal XAMPP. 

Karena yang digunakan untuk pembuatan program ini adalah Operating 

Sistem Microsoft Windows maka perlu menginstal XAMPP yang berfungsi 

sebagai web server pada localhost. Untuk perangkat lunak XAMPP dapat 

diunduh pada situs http://nat32.com/xampp. Setelah berhasil diunduh maka 

selanjutnya melakukan proses instalasi :   

1. Buka file installer XAMPP, maka akan muncul kotak dialog window 

seperti dibawah ini : 

 

Gambar 4.1 Halaman pertama instalasi XAMPP 
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2. Kemudian klik Next dan pilih lokasi penyimpanan. 

 

Gambar 4.2 Halaman lokasi folder instalasi 

 

3. Selanjutnya pada SERVICE SECTION pilih menu sesuai kebutuhan 

dengan memberi tanda centang. 

 

Gambar 4.3 Halaman “XAMPP Options” 
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4. Tunggu sampai proses ekstraksi selesai. 

 

Gambar 4.4 Halaman proses ekstraksi 

 

5. Setelah proses instalasi selesai klik Finish. 

 

Gambar 4.5 Halaman akhir instalasi 
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6. Untuk menggunakan perangkat lunak XAMPP berikan tanda centang 

pada menu pilihan Apache, MySql, dan FileZilla dan klik Start pada 

masing-masing menu. Saat menu Apache dinyalakan, maka port 80 akan 

terbuka sehingga dapat diakses melalui localhost. 

 

Gambar 4.6 Halaman awal XAMPP 

 

7. XAMPP dapat diakses melalui browser localhost. 

 

Gambar 4.7 Halaman awal localhost 
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8. Akses utama XAMPP yang dijalankan melalui localhost pada window. 

 

Gambar 4.8 Halaman utama XAMPP 

 

9. Dengan menginstal XAMPP maka database pada MySQL juga dapat 

diakses melalui http://localhost/phpmyadmin/  

 

Gambar 4.9 Halaman utama “PHP MyAdmin” 

 

4.2 PERANCANGAN DATABASE 

4.2.1 ERD 

 Dalam pembuatan struktur database yang digunakan maka perlu 

membuat Entity Relationship Diagram (ERD) terlebih dahulu. Kemudian 

membuat pemetaan dan selanjutnya membuat database. ERD bisa juga 
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dikatakan sebagai rancangan database yang nantinya akan dibuat. Berikut 

ini adalah gambar ERD :  

 

Gambar 4.10 ERD  

 Pada ERD ini menjelaskan bahwa database ini memiliki 2 tabel 

yaitu data dan hasil. Untuk hubungan relasi dari tabel adalah one to one 

yang artinya setiap data memiliki 1 hasil dan 1 hasil hanya memiliki 1 

data. Pada tabel data terapat kolom status_code, time_stamp, size_data, 

egine, id, ip dan id sebagai primary key. Pada tabel hasil hanya terdapat 

netname dan id sebagai foreign key.  

 

4.2.2 Pemetaan  

Setelah membuat ERD maka selanjutnya membuat pemetaan. Hal 

ini bertujuan agar database yang akan dibuat tidak menyimpang dari apa 

yang telah dirancang. Pemetaan ini adalah detail dari ERD yang telah 

dibuat, berikut adalah hasil pemetaan : STIK
OM S

URABAYA



53 

 

  
 

 

Gambar 4.11 Pemetaan 

 Pada pemetaan ini ditentukan juga tipe data dan kapasitas data. 

Pada id, ip, time_stamp, status_code, size_data  memiliki tipe data real 

dan pada id memiliki sifat auto increment dan sebagai primary key. 

Sedangakan pada ip memiliki sifat Not NULL (tidak boleh kosong). Pada 

bagian egine bertipe text karena yang disimpan berupa string dalam 

jumlah banyak agar lebih mudah dan dapat menyimpan data lebih banyak. 

Pada tabel hasil terdapat id yang harus memiliki tipe yang sama dengan id 

yang berada didalam tabel data. Karena id disini sebagai foreign key, maka 

harus sama dengan primary key yang dituju. Untuk netname pada hasil 

memiliki tipe data text. 

 

 

4.2.3 MEMBUAT DATABASE 

 Setelah membuat ERD dan memetakan ERD langkah selanjutnya 

adalah membuat database dengan acuan ERD dan pemetaan yang telah 

dibuat sebelumnya. Untuk membuat database ini dengan melalui PHP 

MyAdmin yang terdapat pada XAMPP. Berikut adalah langkah 

pembuatan database : 
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1. Buka XAMPP kemudian klik tombol Admin pada MySql 

 

Gambar 4.12 Tampilan control panel XAMPP 

 

2. Kemudian browser secara otomatis akan membuka halaman 

PHP MyAdmin. Selanjutnya klik SQL lalu ketikkan perintah 

SQL untuk membuat database. 

 

Gambar 4.13 Tampilan CLI PHP MyAdmin 
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3. Setalah itu ketikkan kode berikut lalu klik Go. 

create database log_apache; 

 

create table data 

( 

id real auto_increment primary key, 

ip real not null, 

time_stamp real , 

status_code real , 

size_data real , 

egine text not null) 

); 

 

create table hasil 

( 

id real auto_increment, 

netname text, 

FOREIGN KEY (id) REFERENCES data(id) 

); 

Untuk kode  create database log_apache; ini digunakan 

untuk membuat database baru dengan nama log_apache. 

Untuk kode dibawah ini digunakan untuk membuat tabel 

baru dengan nama data dan terdapat 6 kolom dengan nama id 

dimana id sebagai primary key dengan tipe data real yang 

bersifat auto increment, ip bertipe real yang bersifat Not NULL 

(tidak boleh kosong) dan memiliki kapasitas 15 digit, 
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time_stamp bertipe real dengan kapasitas 15 digit, status_code 

bertipe real dengan kapasitas 3 digit, size_data bertipe real 

berkapasitas 20 digit serta egine bertipe text bersifat Not 

NULL. 

create table data 

( 

id real auto_increment primary key, 

ip real not null, 

time_stamp real , 

status_code real, 

size_data real , 

egine text not null 

); 

  

Untuk kode dibawah ini digunakan untuk membuat tabel 

hasil yang memiliki 2 kolom dengan kolom id bertipe real 

bersifat auto increment dan sebagai foreign key yang menuju 

ke id pada tabel data, netname bertipe text.  

create table hasil 

( 

id real auto_increment, 

netname text, 

FOREIGN KEY (id) REFERENCES data(id) 

); 
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4.3 PEMBUATAN PROGRAM DENGAN PHP 

 Setelah membuat database maka langkah selanjutnya yang saya lakukan 

adalah mulai membuat program menggunakan PHP. Program ini terdiri dari 6 

file yang saya beri nama index.php, program.php, utili.php, konvert.php, 

Whois.php dan utilisasi.php dimana file index.php adalah file utama yang 

akan di panggil dan file ini akan menjalankan file program.php dan 

utilisasi.php dimana file utilisasi.php adalah sebuah file yang akan 

menampilkan hasil utilisasi bandwith dengan grafik. Pada file program.php 

berfungsi sebagai membaca log apache kemudian melakukan parsing dan 

menyimpan kedalam database serta memanggil file utili.php dimana file 

tersebut berfungsi untuk melakukan perhitungan utilisasi dan memanggil file 

konvert.php yang mana berfungsi mengubah ip kedalam bentuk desimal dan  

Whois.php berfungsi untuk melacak netname. Selanjutnya saya akan 

menjelaskan bagaimana membuat file file tersebut serta menjelaskan 

algoritma jalanya program yang saya buat dan selanjutnya akan melakukan 

analisis menggunakan program yang saya buat. 

 

1.3.1 Membuat File index.php 

Pada file ini berisi sebuah struktur HTML yang didalamnya 

terdapat stuktur PHP dimana Struktur HTML ini akan digunakan untuk 

memanggil utilisasi.php yang dimasukan kedalam sebuah frame sehingga 

hasilnya sebagai berikut : 

<html> 

<head> 
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 <title>Monitoring Sistem</title> 

</head> 

<body> 

<?php 

   

echo "<br>"."<br>"."<br>"."<br>"."<br>"."<br>"."<br>"; 

echo "<br>"."<br>"."<br>"."<br>"."<br>"."<br>"."<br>"; 

include_once ("program.php"); 

 ?>  

<iframe name="utilisasi bandwith" src= "utilisasi.php"  

style="position:absolute; left:5px; top:0px; width:900px; 

height:266px;"></iframe>  

</body> 

</html> 

 

1.3.2 Membuat File program.php 

Pada file program.php ini bisa dibilang file utama yang berfungsi 

membaca log apache, melakukan parsing, menulis kedalam database serta 

memanggil konvert.php untuk mengubah ip kedalam desimal dan 

memanggil utili.php untuk menghitung utilisasi bandwith. Pertama perlu 

melakukan deklarasi variabel global sehingga variabel dapat di akses di 

semua file dengan nama yang sama,variabel global yang dideklarasikan 

adalah $ts yang berfungsi menyimpan hasil parsing dari timestamp, $sd 

yang berfungsi menyimpan hasil parsing dari size byte, $set yang 
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berfungsi menyimpan hasil parsing dari ip, $hasil yang berfungsi 

menyimpan hasil dari konversi ip ke desimal, $sql yang berfungsi 

menyimpan data ke database, $tes berupa array yang menyimpan ip tiap 

oktat, $con yang menyimpan status dari koneksi kedatabase, serta $c, 

$wkt, $jb adalah variabel yang di gunakan oleh utili.php untuk melakukan 

perhitungan utilisasi yang mana $c digunakan untuk melakukan 

perhitungan berapa banyak hasil utilisasi yang dihitung dan disimpan 

kedalam file, pada variabel $wkt berfungsi untuk melakukan perbandingan 

untuk menhitung jumlah byte size yang mana hasil perhitungan dari 

jumlah byte size disimpan kedalam $jb. Setelah melakukan inisialisasi 

variabel akan membaca log apache lalu melakukan parsing dan mengambil 

bagian bagian informasi yang dibutuhkan kemudian melakukan koneksi 

kedalam database dan menyimpan hasil parsing tersebut kedalam database 

sehingga hasilnya sebagai berikut : 

<?php 

///inisialisasi 

global $ts; 

global $sd; 

global $set; 

global $hasil; 

global $sql; 

global $tes; 

global $con; 

global $c; 
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$c=0; 

$wkt=$jb=null; 

/////////////// 

 

//////buka log file apache/// 

$nulis= fopen("utilisasi.txt", 'w') or die("File gagal dibuka"); 

$file = fopen("access3.txt", "r") or exit("Unable to open file!"); 

echo "<table border=1>"; 

echo "<tr><td><b>IP 

Address</b></td><td><b>timestamp</b></td><td><b>status 

code</b></td><td><b>size 

data</b></td><td><b>egine</b></td><td><b>netname</b></td></t

r>"; 

while(!feof($file)) 

  { 

 /////koneksi database/// 

$con=mysql_connect("localhost","root","");   

mysql_select_db("log_apache"); 

///parsing ip/// 

   $tampung=fgets($file); 

   $pisah= explode(" ",$tampung); 

   $set=$pisah[0]; 

   $tes=explode(".",$set); 

   include ("konvert.php"); 
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////parsing timestamp////// 

$pisah=""; 

$pisah= explode("[",$tampung); 

$ts[0]= $pisah[1]."<br>"; 

$tam= explode("]",$ts[0]); 

$ts[1]= $tam[0]; 

$jadi=(strtotime("$ts[1]")); 

//////////parsing status code/// 

$pisah=""; 

$pisah= explode('"',$tampung); 

$tam= $pisah[2]; 

$pisah=explode(" ",$tam); 

$sc=$pisah[1]; 

$sd=$pisah[2]; 

////parsing egine////// 

$pisah=""; 

$pisah= explode('"',$tampung); 

$egine= $pisah[5]."<br>"; 

include("whois.php");  

include("utili.php");  

 

/// send database 

$sql = mysql_query("INSERT INTO data VALUES 

('$id','$hasil','$jadi','$sc','$sd','$egine')"); 
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$sql = mysql_query("INSERT INTO hasil 

VALUES('$id','$netname')"); 

echo 

"<tr><td>$set</td><td>$ts[1]</td><td>$sc</td><td>$sd</td><td>$

egine</td><td>$netname</td></tr>"; 

mysql_close($con); 

 } 

echo "</table>"; 

$Dts="-"."$c"; 

fwrite($nulis, $Dts); 

fclose($file); 

fclose($nulis); 

?> 

  

1.3.3 Membuat File konvert.php 

Pada file konvert.php ini berfungsi mengubah ip kedalam desimal. 

Untuk membuat file tersebut tentunya membuat struktur PHP terlebih 

dahulu kemudian  ip yang telah didapat dari proses parsing di ubah 

kedalam bentuk biner setelah itu dirubah kedalam bentuk desimal. Hal 

yang pertama dilakukan adalah mengececk jumlah angka pada oktat 

pertama jika kurang dari 5 maka ip tersebut adalah ip versi 4 dan akan di 

ubah kedalam bentuk biner untuk masing masing oktat dan setelah masing 

masing oktat menjadi biner maka oktat pertama hingga ke empat digabung 

dan diubah kedalam desimal sehingga hasilnya sebagai berikut hasilnya : 
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<?php 

 ///konversi ip ke desimal/// 

 $hitung=strlen($tes[0]); 

 if ( $hitung < 5 ) 

 { 

$res=""; 

for($i=0;$i<4;$i++) 

 { 

 $desi=$tes[$i]  ; 

 $bin=""; 

 $x=0; 

    while ($desi>0) 

   { 

            if($desi%2 ==0) 

  { 

            $bin.=0 ; 

            $desi /=2; 

        } 

        else{ 

            $bin .=1; 

            $desi = ($desi/2)-0.5; 

        } 

     $x=$x+1; 

    } 
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  if ($x < 8 ) 

   { 

    while ($x<8) 

     {$bin.=0;$x=$x+1; } 

    }  

$bin= strrev($bin); 

$res .=$bin; 

 } 

$hasil=bindec ($res);  

$res=""; 

} 

 ?> 

 

1.3.4 Membuat File utili.php 

Pada file ini akan melakukan proses perhitungan utilisasi dan 

menyimpan perhitungan tersebut kedalam sebuah file txt untuk selanjutnya 

file tersebut akan dibaca oleh file utilisasi.php untuk di plot dalam grafik. 

Yang dilakukan pertama adalah membaca menit yang di ambil dari 

timestamp yang telah diparsing dari log apache kemudian melakukan 

pengececkan apakah dia menit pertama atau tidak dan setelah itu byte size 

yang didapat dari proses parsing tersebut dijumlah lalu dibagi 60 detik dan 

hasilnya dibagi bandwith yang tersedia yaitu 1GB sehingga hasilnya 

sebagai berikut : 

<?php 
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$jam=explode(":",$ts[1]); 

if ($wkt==NULL ) {$wkt=$jam[2] + 1;} 

if ($wkt==60) {$wkt=0;} 

if ($jam[2] != $wkt)  { $jb=$jb+$sd; } 

else 

 { 

  $wkt=$jam[2] + 1; 

 $kec=$jb/60; 

 $util=($kec/1073741824); 

 $bulat=round($util,6); 

 $utili=$bulat * 100;  

 $time=explode(" ",$ts[1]); 

$Dts = "$time[0]"."|"."$utili"." "; 

$c=$c+1; 

fwrite($nulis, $Dts); 

 $jb=NULL; 

 $jb=$sd; 

 } 

 ?> 

 

1.3.5 Membuat File Whois.php 

Pada pembuatan Whois.php yang dilakukan pertama yaitu 

membuka koneksi kedatabase dan melihat apakah ip tersebut sudah perna 

di whois, kemudian melakukan koneksi ke server yang menyediakan 
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layanan whois ip dan hasil dari whois ip tersebut di parsing dan di ambil 

netname saja yang disimpan kedalam variabel global $netname sehingga 

hasilnya sebagai berikut :  

<?php 

 

 ///whois ip/// 

$id=$ceck=""; 

$sql=mysql_query("select * from data where ip=$hasil",$con);  

$domain=$set; 

$whois = ''; 

while($row=mysql_fetch_array($sql)) 

    {$ceck=$row['id'];} 

if ($ceck!=null ) 

    { 

    $sql=mysql_query("select * from hasil where id=$ceck",$con);  

    while($row=mysql_fetch_array($sql)) 

    {$netname=$row['netname'];} 

   } 

else 

{ 

$connection = @fsockopen('whois.apnic.net', 43); 

      if ($connection)  

 { 

   @fputs($connection, $domain ."\r\n"); 
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     while (!feof($connection)) {$whois .= 

@fgets($connection, 128)."<br>";} 

 $tes=explode("netname:",$whois); 

 $net=explode("<br>",$tes[1]); 

 $netname = $net[0]; 

 }   

     fclose($connection);         

}  

global $netname; 

 ?> 

 

1.3.6 Membuat File utilisasi.php 

Pada file ini akan melakukan plot dari hasil utilisasi yg telah 

dihitung pada file utili.php dan disimpan kedalam file. Pada mulanya akan 

membaca file yg berisi hasil perhitungan utilisasi kemudian menggunakan 

format pembuatan grafik sederhana dari JPGraph sehingga hasilnya 

sebagai berikut : 

<?php 

include ("jpgraph/src/jpgraph.php"); 

include ("jpgraph/src/jpgraph_line.php"); 

include ("jpgraph/src/jpgraph_bar.php"); 

$buka= fopen("utilisasi.txt", 'r') or die("File gagal dibuka"); 

$baca=fgets($buka); 

$potong=explode(" ",$baca); 
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$stop=explode("-",$baca); 

for($i=0;$i != $stop[1] ;$i++) 

 { 

   $u=explode("|",$potong[$i]); 

   $durasi[$i]=$u[0]; 

   $util[$i]=$u[1]; 

     } 

  fclose($buka); 

 $width = 800; $height = 250; 

 $graph = new Graph($width,$height); 

 $graph->SetScale('intint'); 

 $graph->title->Set('Utilisasi'); 

 $graph->xaxis->title->Set("waktu"); 

 $graph->yaxis->title->Set("utilisasi"); 

 $lineplot=new LinePlot($util); 

 $lineplot->value->show(); 

 $graph->xaxis->SetTickLabels($durasi); 

 $graph->Add($lineplot); 

 $graph->Stroke(); 

  ?> 

 

1.3.7 Algoritma Program 

Pada subbab kali ini saya akan menjelaskan jalanya program dan 

masing masing fungsinya. Pertama saat program dijalankan yaitu 
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melakukan akses ke file index.php kemudian akan mengeksekusi perintah 

pertama yaitu include_once ("program.php"); maka akan menjalankan file 

program.php hingga program selesai dijalankan. Pada program.php 

pertama melakukan inisialisasi variabel global agar bisa digunakan pada 

file php lain yang di includekan kedalam file tersebut yaitu konvert.php 

dan utili.php. setelah inisialisasi variabel maka file log apache yang 

kondisinya disimpan kedalam variabel $file dan membuka file yang 

digunakan menyimpan hasil perhitungan utilisasi yang kondisi statusnya 

disimpan kedalam $nulis setelah itu dengan perulangan while akan 

membaca log apache tiap baris sampai selesai.  

Didalam perulangan hal yang dilakukan adalah membuka koneksi 

database kemudian membaca data perbaris yang disimpan kedalam 

variabel tampung dan melakukan parsing ip dengan perintah explode 

dengan pemisah spasi dan disimpan kedalam array $pisah dan untuk ip 

terdapat di index ke nol, kemudian membaca ip per oktat yang hasilnya 

tersimpan pada array $tes. Setalah itu dengan perintah include akan 

memanggil file konvert.php dan melakukan konversi ip kedalam desimal. 

Pada proses konversi kedalam desimal, yang di lakukan pertama 

adalah mengececk ip oktat pertama apakah kurang dari 5 digit angka 

menggunakan function strlen kemudian hasilnya disimpan ke variabel 

$hitung, jika hitung kurang dari kurang dari 5 maka akan melakukan 

konversi dan jika tidak makatidak akan melakukan konversi karena ip 

tersebut adalah ip versi 6. Pada proses konversi masing masing oktat di 

ubah kedalam biner terlebih dahulu kemudian setelah di ubah menjadi 
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biner maka hasil biner dari masing masing oktat akan di AND kan dan 

dirubah kedalam desimal dengan function bindec dan hasilnya disimpan ke 

veriabel $hasil. 

Setelah melakukan konversi maka akan melanjutkan proses tadi 

berjalan pada program.php yaitu parsing timestamp diamana file tersebut 

tersimpan kedalam array $pisah index ke 1 yang mana hasil tersebut 

didapat saat melakukan parsing ip dengan pemisah spasi dan hasilnya 

disimpan kedalam array $pisah. Pada karakteristik log apache setiap 

informasi disimpan dipisahkan dengan tanda spasi seperti ip dengan 

timestamp dan yang lainya terpisahkan dengan tanda spasi. Setelah didapat 

timestamp kemudian dirubah kedalam unique timestamp dengan function 

strtotime dan hasilnya disimpan kedalam variabel $jadi. 

Setelah itu melakukan parsing status code dan byte size yang 

disimpan kedalam $sc untuk status code dan $sd untuk byte size. 

Kemudian setelah proses parsing selesai maka dengan perintah include 

akan memanggil whois.php. Pada file Whois.php Pertama variabel 

$id,$whois dan $ceck didefinisikan sebagai null terlebih dahulu kemudian 

ip hasil parsing yang ada di dalam Variabel $set dipindahkan kedalam 

variabel $domain. kemudian melakukan query kedalam database dengan 

perintah select dimana jika ip tersebut sudah ada dalam tabel data dan  

akan mengeluarkan hasil true atau false sebagai penanda berhasil terjadi 

query yang di simpan dalam variabel $sql. Kemudian dengan 

menggunakan mysql_fetch_array akan di keluarkan hasil select tersebut 

menggunakan while dan akan berhenti hingga data yang di select telah 
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selesai di tampilkan, data yang di tampilkan disimpan kedalam $row 

dimana $row sebagai multi array yang memiliki index dengan nama tabel 

pada database tersebut kemudian data tersebut di simpan kedalam variabel 

$ceck dimana data yang diambil adalah id. Jika dalam variabel $ceck 

menyimpan sebuah data dari ID maka IP tersebut sudah ada didalam 

database. Kemudian dengan pernyataan if, jika $ceck hasilnya tidak  null 

atau tidak menyimpan data berupa id maka hal yang sama akan di lakukan 

pada tabel hasil yang mana didalam tabel hasil ini mengambil netname 

dari id yang telah ada dan netname tersebut disimpan kedalam variabel 

$netname untuk selanjutnya dikirim ulang kedalam database. Tetapi jika 

$ceck hasilnya null maka akan melakukan whois. Untuk melakukan whois 

ini membuka koneksi keserver whois.apnic.net  dengan port 43 

menggunakan perintah @fsockopen, jika terjadi koneksi maka akan 

memberi hasil true dan disimpan kedalam variabel $connection. Kemudian 

dengan pernyataan if, jika terjadi koneksi maka akan mengirimkan IP yang 

akan di whois dengan perintah @fputs, kemudian dengan perintah @fgets 

akan mengambil hasil whois dan disimpan kedalam variabel $whois dan 

di-AND-kan baris perbarisnya,  hal ini dilakukan dengan perulangan while 

selama data yang di ambil habis. Kemudian data yang ada didalam 

variabel $whois di parsing untuk diambil netnamenya saja dan di simpan 

kedalam variabel $netname yang nantinya akan dikirim kedatabase dan 

$netname dideklarasikan sebagai global variabel. 

Setelah proses pada Whois.php selesai makan akan melanjutkan 

proses pada program.php yang mana proses selanjutnya adalah memanggil 
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utili.php dengan perintah include. Pada proses kali ini akan mengambil 

data dari timestamp dimana yang di ambil adalah menit dari timestamp 

kemudian di bandingkan apakah $wkt sama dengan null jika iya maka data 

tersebut adalah menit pertama dan $wkt dijadikan plus 1 dari menit yang 

diambil dan setalah itu dibandingkan apakah $wkt sama dengan 60 maka 

akan dijadikan nol karena pada waktu tidak ada nilai 60 dan yang ada 

setelah 59 akan kembali ke nol. Kemudian jika menit tersebut tidak sama 

dengan $wkt maka byte size akan di jumlah terus menerus dan jika sudah 

sama dengan $wkt maka akan dihitung rata-rata kemudian hasilnya dibagi 

bandwith yang tersedia lalu di kali 100 agar hasilnya menjadi persen dan 

hasil perhitungan disimpan kedalam $utili dan disimpan kedalam file 

beserta jam dari timestamp data terakhir. Setelah proses utili.php selesai 

maka akan melanjutkan proses dari program.php 

Pada proses selanjutnya yaitu menyimpan kedalam database dan 

menampilkan hasil dari proses tersebut ke halaman browser. Semua proses 

di atas dilakukan terus menerus hingga data log apache habis. Setelah data 

pada log apache habis  maka proses pada program.php telah selesai dan 

kembali melanjutkan proses pada index.php dimana proses selanjutnya 

adalah menampilkan grafik yang mana grafik tersebut dibungkus didalam 

sebuah frame. Pada frame ini akan mengeksekusi file utilisasi.php 

Pada proses utilisasi.php adalah membaca hasil perhitungan 

utilisasi yang disimpan kedalam file utilisasi.txt dan hasilnya disimpan 

kedalam variabel yang akan menjadi sumbu x dan sumbuh y pada grafik 

tersebut. Pembuatan grafik ini melakukan include beberapa file seperti 
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jpgraph.php, jpgraph_line.php, jpgraph_bar.php agar bisa menggunakan 

function yang digunakan untuk membuat grafik yang disediakan oleh 

JPGraph. 

 

4.4 ANALISIS SERVER 

Untuk analisis kali ini diambil sebuah sampel data dari sebuah server 

buaya yang mana data tersebut adalah access log apache selama 1 jam pada 

tanggal 24 juli 2013 dimulai pukul 06.29 WIB hingga pukul 07.29 WIB. Log 

apache tersebut di parsing dan dilacak kemudian di hitung utilisasi bandwith 

menggunakan program yang telah dibuat. Proses pelacakan dan parsing data dari 

;og apache tersebut ditampilkan pada gambar 4.14 berikut ini. 

 

Gambar 4.14 Proses Pelacakan Netname 
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Hasil yang telah ditampilkan pada gambar 4.14 menunjukan proses dari 

pelacakan netname dan pembacaan log apache, hasil yang ditampilkan adalah 

berupa data ip yang telah melakukan akses pada server buaya yang ada di 

RADNET  serta waktu berupa jam dan tanggal aksesnya dan juga berapa 

bandwith yang digunakan dan engine apa yang digunakan untuk mengakses server 

buaya. Pada Tabel 4.1 di tampilkan hasil netname dari beberapa ip yang 

melakukan akses ke server buaya yang ada di RADNET. 

Tabel 4.1 Hasil Netname 

BB-Multiplay  CHINANET-ZJ-HZ  NCICNET-NET  

IANA-NETBLOCK-186  KORNET  CONNECTPLUS-SG  

KDDI  NEWTT-AS-AP  RIPE-CIDR-BLOCK  

VTC-VNNIC-VN  TATACOMM-IN  

LACNIC-CIDR-

BLOCK  

OCN-JPNIC-JP  COMGATE-SG  SAKURA-OSAKA  

CIC-HK  SGK-ID  ARSEN-ID  

BM-ID  VTC-VNNIC-VN  ARSEN-ID  

CIC-HK  LACNIC-CIDR-BLOCK  ARSEN-ID  

GTC-MY-PIP-NET  SGK-ID  EXCELL-NET  

TANET  IANA-NETBLOCK-54  CTM-MO  

UNICOM-LN  LACNIC-CIDR-BLOCK  BB-Multiplay  

ADSL-STREAMYX  SGK-ID  SAKURA-OSAKA  
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INFOKOM  SGK-ID  HKBN  

ADSL-STREAMYX  CITYU-HK-NET  BB-WTT  

ERX-NETBLOCK  BB-Multiplay  KOUWEN  

CIC-HK  STARHUBINTERNET-SG  broadNnet  

TELKOMSELNET-ID  RIPE-CIDR-BLOCK  IANA-NETBLOCK-92  

HINET-NET  BB-Multiplay  UTMNET  

FPT-STATICIP-NET  LACNIC-CIDR-BLOCK  OCENET-BB  

NEWTT-AS-AP  CALLPLUS-NZ  OCENET-BB  

SINGNET-SG  WEBVISIONS-SERVER  OCENET-BB  

NEWTT-AS-AP  WEBVISIONS-SERVER  ARSEN-ID  

CC-

BEIJINGPURUOFEITE-

CORP5  

NETVIGATOR  

IANA-NETBLOCK-

186  

NET4  TOT-IDC  KDDI  

IANA-NETBLOCK-94  IANA-NETBLOCK-54  VTC-VNNIC-VN  

RPNET-IN  CALLPLUS-NZ  

STARHUBINTERNET

-SG  

CONNECTPLUS-SG  UNICOM-LN  UTMNET  

GITN-V6-MY  LACNIC-CIDR-BLOCK  TANET-B  

QALA-SG  RIPE-CIDR-BLOCK  

TLKM_D2_BB_SPEE

DY_JKT  
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QALA-SG  HGC  TANET-BNETA  

COMGATE-SG  EXCELL-NET  

TLKM_D2_BB_SPEE

DY_JKT  

BB-Multiplay  UNIGATENET  

TLKM_D2_BB_SPEE

DY_JKT  

KIDC  MIMOS-REN-MY  

STARHUBINTERNET

-SG  

KRNIC-KR  LACNIC-CIDR-BLOCK  CHINANET-ZJ-HZ  

KIDC  MAXISNET-HSDPA  KORNET  

UTMNET  LACNIC-CIDR-BLOCK  IANA-NETBLOCK-2  

ERX-NETBLOCK  NUSANET  LEARN  

IANA-NETBLOCK-2  NUSANET  NEWLIFE-VNNIC-VN  

INFOKOM  OCN  BB-Multiplay 

 

Nilai netname pada Tabel 4.1 didapatkan dengan menggunakan skrip pada 

file whois.php yang dijelaskan pada sub bab 4.3.5. Dari hasil data yang 

ditampilkan dapat dinyatakan bahwa dalam 1 jam, sebuah ip telah mengakses 

lebih dari sekali dan pengakses server buaya berdasarkan hasil netname berasal 

dari seluruh dunia. Setelah netname berhasil didapat maka selanjutnya akan 

menampilkan utilisasi bandwith dalam bentuk grafik yang ditunjukan pada 

gambar 4.14 berikut : STIK
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Gambar 4.15 Hasil Utilisasi Bandwith 

Utilisasi bandwith dalam gambar 4.15 didapatkan dengan menggunakan 

script pada file utili.php untuk menghitung nilai utilisasi bandwith dan 

menggunakan script utilisasi.php untuk menampilkan nilai dalam bentuk grafik 

seperti pada gambar 4.14. Dari hasil yang terlihat pada grafik tersebut bahwa bisa 

disimpulkan dengan bandwith yang tersedia 1GB, maksimum  hanya 6.6% yang 

terpakai selama waktu 1 menit pada pukul 07.00 wib hingga pukul 07.01 wib, 

namum  bila diitung rata rata utilisasi bandwith permenit selama waktu 1 jam, 

maka didapat hasil nilai 2%. Berdasarkan hasil analisis tersebut bisa disimpulkan 

utulisasi bandwith meningkat pada server buaya yang berada di RADNET bisa 

memiliki utilisasi bandwith tinggi pada pagi hari sebelum jam aktif bekerja, selain 

itu berdasarkan hasil implementasi utilisasi bandwith bahwa dengan bandwith 

yang tersedia pada server buaya saat ini  tidak perlu di update hingga 10 tahun 

kedepan. 
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