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BAB I

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah

Sharing file  sekarang  adalah  suatu  hal  yang  lumrah 

dilingkungan  yang  terdiri  dari  satu  komputer  atau  lebih  dan 

komputer  tersebut  satu  sama  lain  saling  terhubung  dengan 

sebuah  jaringan  LAN  (Local  Area  Network). Sharing file  ini 

hampir  ada  disetiap Sistem Operasi,   baik  itu  Windows,  Mac, 

Solaris, Unix, maupun Linux. Pada Sistem Operasi Linux sendiri, 

salah satunya adalah menggunakan NFS (Network File System). 

Salah  satu  Distributed  File  System yang  banyak  diterapkan 

dalam lingkungan Linux. 

Masalah  yang  timbul  adalah  bagaimana  memudahkan 

network administrator dalam memonitor keadaan server NFS ini. 

Network  administrator dituntut  untuk  selalu  memonitor  dan 

melakukan pengecekan keadaan NFS untuk keperluan di atas. 

1.2. Rumusan Masalah

Dengan  adanya  NFS  ini  maka  network administrator 

dituntut untuk selalu memonitor keadaan server yang digunakan 

untuk  share NFS.  Monitoring ini  bermanfaat pada sisi  network 

administrator karena  akan  memudahkan  tugas  dalam  hal 
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pengecekan kebutuhan NFS tersebut. Dengan adanya penelitian 

ini diharapkan dapat mempermudah tugas network administrator 

dalam hal share NFS. 

1.3. Ruang Lingkup

Memastikan  konfigurasi  telah  sesuai  dengan  aturan  yang 

dibuat adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh  network 

administrator dalam  NFS.  Monitoring ini  dilakukan  untuk 

mengetahui user yang sedang mengakses  share NFS. Aktifitas 

user  yang  menggunakan  NFS  dapat  diketahui  dengan  cara 

melihat siapa saja user yang me  mount harddisk yang dishare 

oleh server.

Monitoring ini  dilakukan  juga  untuk  memonitor  kuota 

harddisk  yang digunakan  untuk  sharing NFS pada  server dan 

memastikan service untuk NFS berjalan dengan baik. Monitoring 

ini dibuat dengan sebuah file  shell script yang akan dijalankan 

pada  daemon memanfaatkan  fasilitas  dari  crontab.  Sehingga 

pengecekan  terhadap  kuota  harddisk  dan  service  NFS  dapat 

dilakukan  secara  terjadual.  Jika  kuota  yang  telah  disediakan 

mencapai batas maksimal, atau service NFS tidak berjalan maka 

network  administrator akan  menerima  e-mail  yang  berisikan 

informasi tersebut. 
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1.4. Tujuan

 a. Monitoring ini  bertujuan  agar  dapat  memudahkan 

network administrator untuk mengetahui keadaan kuota 

harddisk pada server dan service yang digunakan untuk 

sharing NFS, tanpa harus mengecek setiap saat kapasitas 

harddisk dan service dari NFS tersebut.

 b. Dapat  memberikan  peringatan  bahwa  keadaan  server 

NFS mengalami suatu masalah.

 c. Mengetahui aktifitas dari user NFS.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Untuk tinjuan pustaka, penulis mengambil suatu tulisan dari 

situs  “http://p6.hostingprod.com/@filerjedi.com/blog1/2006/02/

monitoring_nfs_client_activity.html” dengan  tema  “monitoring 

NFS  client  activity  on  a  Filer”.  Dalam  tulisannya,  penulis 

menggunakan dukungan dari utilitas “nfsstat”. Utilitas ini dapat 

berjalan baik pada nfs versi  3.  Dari  isi  tulisanya,  penggunaan 

utilitas ini untuk melihat statistik tabel dari tampilan persentase 

hasil  pekerjaan yang telah dikerjakan disetiap client NFS oleh 

sistem. Sistem  monitoring ini  juga dapat memeriksa perintah-

perintah yang telah dikerjakan client.

Dari tulisan ini, penulis terilhami untuk merekayasa suatu 

sistem yang dapat memonitor NFS baik dari service NFS, kuota 

harddisk  server,  juga  user  yang  sedang  aktif,  serta  mount 

foldernya.

2.2. Dasar Teori

NFS (Network File system) adalah program yang berfungsi 

untuk melakukan share file antar komputer yang  menggunakan 

sistem  operasi  Linux.  NFS  tidak  hanya  sekedar  digunakan 
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melakukan  share file,  tetapi  hasil  share file  tersebut  dapat 

digunakan  sebagai  direktori  root dari  client  NFS.  Keuntungan 

menggunakan NFS antara lain : 

a. Memudahkan proses backup

b. Client tidak memerlukan harddisk dengan ukuran besar

NFS  (Network  File  System)  dikembangkan  untuk 

mengijinkan  sistem  komputer  lain  untuk  mengakses  direktori 

pada mesin server dengan cara mount pada sistem file lokal dan 

dapat diperlakukan seperti file lokal. Direktori yang akan diakses 

oleh mesin client harus diekspor oleh server NFS. Dalam hal ini 

server  NFS  harus  menentukan  direktori  mana  yang  akan 

diekspor, sehingga dapat diakses dari client NFS dan client NFS 

harus mengetahui secara pasti nama direktori yang diekspor oleh 

server NFS.

Komputer mengenali bahasa 0 dan 1 yang disebut bahasa 

biner. Pada masa awal komputerisasi, instruksi untuk membaca 

dan  menulis  menggunakan  bahasa  biner,  yang  sulit  bagi  kita 

semua.  Jadi  dalam Sistem Operasi  ada  program khusus  yang 

disebut  Shell.  Shell menerima  instruksi  atau  perintah  user 

(umumnya dalam bahasa  Inggris)  dan  jika  perintah  itu  valid, 

shell akan memberikannya ke kernel.

Shell merupakan  program  user  atau  lingkungan  yang 
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disediakan  untuk  interaksi  user.  Shell merupakan  penerjemah 

bahasa perintah yang menerima input standar (keyboard) atau 

dari  suatu  file.  Shell bukanlah  bagian  dari  kernel,  tetapi  ia 

menggunakan kernel untuk menjalankan program, membuat file, 

dan sebagainya.

Biasanya shell bersifat interaktif. Ini berarti shell menerima 

perintah dari user (melalui keyboard) dan menjalankan perintah 

tersebut. Namun jika user menggunakan perintah satu per satu 

(urutan  sejumlah  n  perintah),  user  dapat  menyimpan  urutan 

perintah  tersebut  ke  file  teks  dan  memberitahu  shell untuk 

menjalankan file teks itu. Ini disebut dengan  shell script.  Shell 

script didefinisikan  sebagai  serangkaian  perintah  yang  ditulis 

dalam file teks biasa.  Shell script sama dengan file  batch pada 

MS-DOS,  tetapi  mempunyai  kemampuan  yang  lebih  dari  file 

batch MS-DOS.

Shell  script memiliki  kemampuan untuk  mengambil  input 

dari user, file dan menampilkan hasilnya pada layar.

a. Berguna untuk membuat perintah anda sendiri.

b. Menghemat banyak waktu.

c. Untuk mengotomatisasi beberapa tugas sehari-hari.

d. Administrasi sistem juga dapat diotomatisasi.
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BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1. Analisis Sistem

Sistem  ini  dibuat  pada  server  dengan  tujuan  memonitor 

aktifitas  server  itu  sendiri  dan juga client.  Semua  shell  script 

diletakkan  dibawah  direktori  /root.  Pada  monitoring ini,  yang 

menjadi user adalah network administrator. Administrator dapat 

melakukan monitoring dengan cara mengecek email yang masuk 

atau dengan cara menjalankan  script dengan akses super user 

yang  dimiliki  oleh  network  administrator.  Kebutuhan  dari 

seorang network administrator sendiri dalam monitoring NFS ini 

antara lain :

a. Memastikan konfigurasi pada server NFS sesuai dengan 

aturan yang dibuat.

b. Memastikan  apakah  service  untuk  NFS  pada  server 

berjalan atau tidak.

c. Mengetahui user yang sedang menggunakan share NFS.

d. Mengetahui mount apa saja yang dilakukan oleh user.

e. Memastikan  kuota  harddisk  server  yang  digunakan 

untuk user apakah melebihi kuota yang disediakan atau 

tidak.
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Spesifikasi  server  untuk melakukan percobaan  monitoring 

ini adalah sebagai berikut :

a. Hardware
- Processor Intel Pentium IV 1,8 GHz.

- RAM 512 MB.

- harddisk 160 GB

b. Software (Utilitas)
- nfs-kernel-server

- nfs-user-server

- nfs-common

- portmap

- bash

- ssh

- editor teks

- ps

- netstat

- df

- awk

- grep

- cut

- tail

- crontab

- mail

3.2. Perancangan Sistem

Sistem  yang  akan  dibuat  ini  membutuhkan  dukungan 

beberapa hardware yang akan terhubung dalam suatu jaringan. 
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Gambar 3.1 Diagram Jaringan

Dari Gambar Diagram Jaringan di atas, dapat dilihat server 

NFS dihubungkan dengan suatu  switch ke beberapa client agar 

dapat  saling  berhubungan.  Dari  gambar  diatas,  server  NFS 

menjadi pusat dari share NFS. Untuk versi NFS nya sendiri yang 

akan digunakan pada sistem monitoring ini adalah NFS versi 4.  

Untuk melakukan monitoring server dan aktifitas dari client, 

akan dibuat program dengan menggunakan shell script. Berikut 

algoritma serta flowchart dari shell script yang akan dibuat.

Algoritma servicecek.sh :

1. mulai

2. tampilkan field ke empat dari pengecekan status proses 

yang sedang berjalan pada sistem yaitu proses nfsd4 

dan ambil string pada baris terakhir dari field tersebut

3. string yang terbaca diset menjadi x, kemudian lakukan 

langkah no. 4  dan jika tidak string yang terbaca maka 
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ke langkah no. 6

4. jika  x  tidak  sama  dengan  nfsd4,  maka  kirim  email 

peringatan ke network administrator

5. jika x sama dengan nfsd4 maka ke langkah no. 6

6. selesai

Gambar 3.2 Flowchart servicecek.sh
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Algoritma usercek.sh :

1. mulai

2. tampilkan semua  export list pada server dan (tanggal 

serta waktu pada sistem sekarang) 

3. tampilkan  field  ke  lima  dari  pengecekkan  semua  ip 

client yang  terhubung dengan ip  server dan  terdapat 

pola 2049 selanjutnya eliminasi karakter “:” dan string 

setelah karakter tersebut.

4. selesai

Gambar 3.3 Flowchart usercek.sh
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Algoritma kuotareport.sh :

1. mulai

2. tampilkan field ke lima dan ke satu untuk jumlah blok 

disk yang masih kosong serta  terdapat pola /dev/sda6

3. string yang terbaca nilainya diset menjadi x, jika tidak 

ada yang terbaca maka ke langkah no. 8

4. tampilkan field pertama x dan eliminasi karakter% pada 

field tersebut, proses ini dinamakan terpakai

5. tampilkan field kedua x , proses ini dinamakan partisi

6. jika terpakai  lebih besar  atau sama dengan 90 maka 

kirim email peringatan, jumlah x, dan letak partisi nya 

yang telah melebihi kuota ke network administrator 

7. jika terpakai tidak lebih besar atau sama dengan kuota 

maka kembali ke langkah no. 8

8. selesai



13

Gambar 3.4 Flowchart kuotareport.sh
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BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

4.1. Implementasi Sistem

Tahap ini akan menjelaskan proses dalam shell script. Yang 

perlu diperhatikan adalah bagaimana shell script yang dijalankan 

pada  daemon  crontab dapat  mengirim  email  ke  network 

administrator, atau  shell script dapat dieksekusi oleh  network 

administrator.

 4.1.1. Implementasi Script cekcervice

Script ini akan dijalankan dengan memanfaatkan suatu 

daemon yaitu  crontab yang bertujuan agar eksekusi  dapat 

dibuat terjadual. Script ini berfungsi untuk mengecek service 

NFS yang apabila tidak terdapat pada service yang sedang 

berjalan  maka akan mengirimkan peringatan melalui email 

ke admin. Berikut cuplikan script cekservice.sh

#!/bin/sh 
email_admin="fik@localhost" 

a=nfsd4 
ps -C nfsd4 | awk '{print $4}' | tail -1 | while read x; 
do 
#send message 
if test $x != $a 
then 
        echo "Pada $(date) : host $(hostname)\nService NFS 
tidak jalan, coba cek kembali konfigurasi NFS" | 
        mail  -s  "Warning...service  NFS  not  running" 
$email_admin 
fi 
done
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Pengecekan service  nfs  dengan utilitas  “ps” berfungsi 

untuk  mencari  string  “nfsd4”  pada  proses  yang  sedang 

berjalan,  kemudian  dengan  perintah  “awk” akan  disortir 

kolom  ke  empat  yaitu  kolom  proses  CMD  (COMMAND), 

selanjutnya  dengan  menggunakan  utilitas  “tail”  akan 

dibandingkan proses terakhir yang terbaca dengan nilai “a”. 

Jika   string  yang  didapat  tidak  sama  dengan  “a”,  maka 

dengan  perintah  “mail” pesan  dikirim  ke  email  network 

administrator yaitu bahwa service NFS tidak berjalan.

  

 4.1.2. Implementasi Script usercek

Script ini  berfungsi  untuk  melihat  user  yang  sedang 

aktif  menggunakan  share NFS  serta  folder yang  dimount. 

Eksekusi  script yang  diletakkan  pada  direktori  /root  ini 

dijalankan secara manual oleh network administrator dengan 

cara  mengetikkan  “./usercek.sh”.  Berikut  cuplikan  script 

usercek.sh :

#!/bin/bash 
echo " " 
showmount -a 
echo "------------------------------------------" 
echo "User yang aktif ($(date))" 

netstat -n | grep -E '2049' | awk '{print$5}' | cut -d':' -f1
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Perintah “showmount” dengan opsi “-a” berfungsi untuk 

menampilkan  semua  export  list.  Kemudian  dengan 

menggunakan utilitas “grep”, akan difilter hasil dari perintah 

“netstat  -n” sebelumnya untuk mendapatkan string “2049” 

yaitu  no  port  untuk  NFS.  Selanjutnya  akan  disortir  kolom 

kelima  pada  baris  yang  terdapat  string  “2049”  dengan 

menggunakan  perintah  “awk”.  Kemudian  akan  dihilangkan 

karakter  yaitu  “:”  dan  string  setelah  karakter  “:”  dengan 

menggunakan  “cut”.  Output  yang  akan  dihasilkan  adalah 

berupa no ip user.

 
 4.1.3. Implementasi Script kuotareport 

Script ini  akan dijalankan pada  crontab dan berfungsi 

untuk  mengecek  kuota  harddisk  yang  disediakan  pada 

server.  Jika  melebihi  batas  kuota  yang  ditetapkan  maka 

pesan  warning akan  dikirim kepada  network  administrator 

melalui email.  Berikut cuplikan script kuotareport.sh :

#!/bin/sh 
email_admin="fik@localhost" 

# set default untuk kapasitas maksimum kuota harddisk adalah 
90% 
kuota=90 
df -H | grep -E '/dev/sda6' | awk '{ print $5 " " $1 }' | 
while read x; 
do 
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#tampilkan $x
terpakai=$(echo $x | awk '{ print $1}' | cut -d'%' -f1 ) 
partisi=$(echo $x | awk '{ print $2 }' ) 
if [ $terpakai -ge $kuota ]; then 
        echo "Pada $(date) : host $(hostname)\nKuota harddisk 
server NFS \"$partisi\" sudah mencapai ($terpakai%),\nsegera 
maintance kembali harddisk yang digunakan untuk share NFS" | 
        mail -s "warning!!!... space kuota harddisk share NFS" 
$email_admin 
fi 

done 

Untuk  mengetahui  kuota  harddisk  server  yang 

digunakan  untuk  share  NFS  digunakan  utilitas  “df”, 

selanjutnya dengan perintah “grep” akan ditampilkan bagian 

yang   mengandung  string  “/dev/sda6”.  Untuk  mensortir 

bagian  kolom  Filesystem  dan  Use% digunakan  perintah 

“awk”. Langkah selanjutnya dengan perintah “awk”, bagian 

yang  di“grep”  sebelumnya  dibagi  menjadi  2  bagian  yaitu 

bagian  pertama  bernama  “terpakai”  digunakan  untuk 

membandingkan  nilai  default “kuota”  yang  diset  dengan 

kuota  harddisk  terpakai  saat  ini.  Sebelumnya  string  “%” 

pada  kolom  Use% akan  dipotong  dengan  menggunakan 

perintah “cut” dan bagian kedua bernama “partisi”.

Jika  nilai  “kuota”  sama  dengan  “terpakai”  maka 

peringatan bahwa kuota harddisk telah mencapai batas kuota 

yang  disediakan  akan  dikirim  ke  email  network 

administrator.
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4.2. Pembahasan Sistem

Sistem ini dijalankan oleh  network administrator dengan 2 

cara, yaitu dengan cara manual dan cara memanfaatkan fasilitas 

dari  crontab dengan tujuan eksekusi  shell script dapat dijadual. 

Berikut  isi  dari  file  crontab yang  menjadwalkan  eksekusi  file 

cekservice.sh dan kuotareport.sh :

Gambar 4.1 Tampilan isi file Crontab

Maksud  dari  isi  file  crontab pada  gambar  di  atas  adalah 

script koutareport.sh  dan  cekservice.sh  yang  berada  pada 

direktori  /root  akan  dieksekusi  setiap  10  menit  ,  setiap  hari 

sepanjang minggu, bulan dan tahun. 

Berikut  adalah  hasil  dari  eksekusi  script program,  saat 

service  tidak  jalan  dan  kuota  harddisk  telah  mencapai  kuota 

yang ditentukan, serta eksekusi dari script usercek.sh. 
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Gambar 4.2 Tampilan Daftar Email Masuk

Gambar di atas adalah daftar email yang masuk ke email 

network  administrator yaitu  “fik@localhost”.  Setelah  menekan 

Enter pada keyboard maka akan muncul isi dari email tersebut. 

Gambar 4.3 Tampilan Email 1

Pada gambar 4.3 di  atas dapat dilihat email  yang masuk 

dengan  subject  “Warning...service  NFS  not  running”.  Email 

tersebut hasil eksekusi script cekservice.sh pada  crontab, yang 

sebelumnya  service  NFS  telah  distop.  Dari  isi  email  tersebut 

dapat dilihat kapan service tersebut dikirim dan tidak berjalan.   
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Gambar 4.4 Tampilan Email 2

Email  yang  masuk  diatas  berisi  pesan  peringatan  bahwa 

kuota harddisk server yaitu pada Filesystem “/dev/sda6” telah 

mencapai  kuota  93%.  Waktu  yang  menunjukkan  kapan  saat 

harddisk terdeteksi  telah melebihi  kuota yang ditentukan juga 

tercantum pada isi pesan tersebut

Gambar 4.5 Tampilan eksekusi usercek.sh

Pada gambar hasil  eksekusi di atas,  dapat dilihat semua 

mount points pada host server yaitu experiment dan juga no ip 

user yang aktif. Waktu pengecekan juga dapat dilihat  pada hasil 

eksekusi tersebut.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah  pembahasan  dari  bab-bab  sebelumnya,  dapat 

disimpulkan antara lain sebagai berikut:

a. Monitoring ini  ditujukan kepada  network administrator 

sebagai usernya.

b. Semua program ini dibuat dengan shell script dan akan 

menghasilkan  dua  output  yaitu  berupa  email  dan 

tampilan  informasi  yang  sederhana  dalam  sebuah 

konsol ataupun terminal.

5.2. Saran

Berdasarkan  hasil  evaluasi  terhadap  shell  script dalam 

sistem  monitoring ini,  terdapat  saran-saran  untuk 

pengembangan sistem selanjutnya antara lain:

a. Pada saat pengecekan user yang aktif, terdapat suatu 

output yang kosong jika user sedang idle dalam tempo 

waktu  yang  belum  diketahui  oleh  penulis.  Untuk 

program selanjutnya diharapkan bisa menyempurnakan 

kekurangan ini.
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b. Daftar mount folder user, yang tidak terhapus saat user 

tidak  sedang  aktif.  Daftar  mount ini  tidak  terhapus 

secara otomatis, tetapi dihapus secara manual pada file 

bawah direktori /var/lib/nfs/rmtab. Pada bagian ini lebih 

baik jika dapat terhapus secara otomatis oleh sistem.

c. Lebih  memudahkan  dan  menarik  bagi  network 

administrator, seandainya  sistem  monitoring ini dapat 

dikirim  melalui  sms (short  message  service)   ke  no 

ponsel network administrator. 



23

DAFTAR PUSTAKA

___,___, Linux  NFS  Overview,  FAQ  and  HOWTO  Douments, 

http://nfs.sourceforge.net.

___,___,  monitoring  NFS  client  activity  on  a  Filer, 

http://p6.hostingprod.com/@filerjedi.com/blog1/2006/02/

monitoring_nfs_client_activity.html.

Hal Stern, Mike Eisier, and Ricardo Labiaga,____, Managing NFS 

and NIS 2nd Editon Covers NFS Version 3, O'REILLY ®.

Ken  O  Burtch,  2004,  Linux  Shell  Scripting  with  Bash, Sams 

Publishing, Indianapolis.

SpeedyWiki,  ____,  Instalasi  dan  Konfigurasi  NFS, 

http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Instal

asi_dan_Konfigurasi_NFS.

Tavis Barr, Nicolai Langfeldt, Seth  Vidal, and Tom McNeal, 2002, 

Linux NFS – HOWTO, http://nfs.sourceforge.net. 

Viviek  G  Gite,  2005,  Linux  Shell  Scripting  Tutorial  Ver  1.0, 

www.freeos.com/guides/lsst. 

Wagito,  S.T.,  M.T.,  2005,  Jaringan  Komputer  Teori  dan 

Implementasi  Berbasis  Linux,  Penerbit  Gava  Media, 

Yogyakarta.


