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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang masalah
Satu hal yang tidak bisa ditinggalkan dari evek modernisasi sebagai bagian dari era globalisasi adalah bekembangnya teknologi, dunia banyak diwarnai dengan berbagai kemajuan secara menakjubkan yang dicapai oleh manusia, baik dalam bidang ilmu maupun teknologi. 
	Satu hal yang terpenting yang ikut berperan dalam teknologi adalah jaringan Internet. Semua informasi bisa diperoleh dari Internet mulai dari komunikasi, sosialisasi, gaya hidup, pekerjaan, pendidikan hingga sampai hal yang bersifat pribadi sekalipun dengan mudah bisa diperoleh. Saat ini pengguna internet sudah mencapai jutaan pengguna banyaknya karena semakin mudahnya mendapatkan fasilitas ini. Aplikasi WEB yang telah banyak dibuat selama ini antara lain adalah akses bank, peta petunjuk jalan pemesanan kamar hotel online, dan katalog online. Setiap saat berbagai jenis layanan baru via WEB sengat dimungkinkan bertambah, seiring dengan kebutuhan dari masarakat.
Internet, jaringan komputer terbesar di dunia, pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang tersebar diberbagai negara di segala penjuru dunia.  Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi,berkomunikasi,belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang disegala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah.
	Komunikasi tanpa kabel /nirkabel (wireless) telah menjadi kebutuhan dasar atau gaya hidup baru masyarakat informasi. Oleh karena keterbatasan tersebut, dalam rangka menyempurnakan kemampuan aplikasi yang sekarang dapat memonitoring jaringan nirkabel. Aplikasi pemantau wireless barbasis web yang dapat memantau Hotspot tanpa harus datang ke tempat server berada, admin dapat memantau dimana saja dan kapan saja selama terhubung dengan jaringan internet dan server sehingga dapat mempercepat waktu dan menghemat biaya.
	Dilingkungan STMIK AKAKOM sendiri pengguna komputer yang terhubung dalam jaringan internet tiap hari makin bertambah banyak khususnya dikalangan mahasiswa, dengan memanfaatkan fasilitas wireless atau hotspot area maka tiap orang dengan mudah bisa langsung terhubung dengan internet, melihat semakin banyaknya pengguna jaringan komputer maka di STMIK AKAKOM terdapat banyak acces point yang bisa di manfaatkan oleh mahasiswa.
Rumusan Masalah
Melihat semakin meningkatnya komunitas pengguna jaringan komputer di lingkungan STMIK AKAKOM untuk melancarkan aktifitas akademik, maka diperlukan suatu aplikasi yang berguna untuk memonitoring hotspot pada jaringan. Sebagai penyesuaian terhadap perkembangan teknologi komputer yang mengarah kepada jaringan Komputer dan semakin meningkatnya komunitas atau organisasi yang menggunakan jaringan komputer untuk melancarkan aktifitas sehari-hari, yang mana aplikasinya bisa berfungsi sebagai pemantau sekaligus pencatat dan pengolah daftar 10 alamat internet yang sering dipakai oleh user dalam bentuk Grafik batang.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang dibahas meliputi:
	Sistem ini berfungsi untuk memantau user pengguna pada jaringan Hostport.
Mengetahui IP address yang mengakses atau yang terhubung keserver.

	Proses yang sedang berjalan meliputi Get(download) dan Post(upload).
	Menampilkan Grafik batang pemantau 5 besar alamat internet yang sering di kunjungi user dalam 1 hari.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
	membangun sebuah sistem pemantauan Wireless yang diharapkan dapat membantu memantau jaringan di STMIK AKAKOM dan dengan cepat memberi solusi dengan informasi yang diperoleh.
	Memberikan informasi tentang IP addres, Status yang sedang berjalan serta alamat Web yang sedang diakses.
	Memberikan tampilan berupa grafik dari 5 besar alamat internet yang sering diakses.
	Memanfaatkan komputer dan internet sebagai media pengolahan informasi yang efektif dan efisien, sehingga diperoleh informasi secara cepat dan akurat.

Berdasarkan alasan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul “APLIKASI MONITORING HOTSPOT  DI STMIK AKAKOM BERBASIS WEB” sebagai judul skripsi.

