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ABSTRAK 

Jaringan Metro Ethernet, merupakan jaringan komunikasi data yang 
berskala metro dengan menggunakan teknologi Ethernet sebagai protokol 
transportasi datanya. Sistem kerja monitoring perangkat Metro pada PT. TELKOM 
di lakukan dengan cara melakukan pencatatan dan pengambilan data secara manual 
pada perangkat di setiap wilayah yang memiliki sekitar 20 hingga 40 perangkat. 
Oleh karena itu perusahaan membutuhkan sebuah alat bantu dalam memudahkan 
pengambilan data secara periodik dengan informasi yang akurat dengan 
mengintegrasikan database informasi perangkat Metro di seluruh wilayah Jatim 
dengan protokol SNMP. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun 
sistem informasi monitoring dan pelaporan peprangkat Metro ehternet pada PT. 
Telkom. Sistem monitoring dibangun untuk memudahkan pengerjaan dan 
pengolahan data untuk pengambilan keputusan pada tabel risk register dari seluruh 
perangkat Metro di wilayah Jawa Timur. 

Proses pembangunan perangkat lunak ini dibangun dengan metode 
prototype. Dimana  tahapan  dalam  metode prototype meliputi mengidentifikasi 
kebutuhan sistem, mendesain prototype sistem sesuai kebutuhan, evaluasi 
prototype, pembuatan perangkat lunak berbasis java, melakukan pengujian dan 
evaluasi sistem. Pada desain prototype sistem terdapat CDM dan PDM. 
Pembangunan sistem menggunakan bahasa JAVA dan database yang digunakan 
yaitu MySQL. 

Hasil pengujian sistem, teknisi menyatakan bahwa setiap fitur sudah 
berjalan sesuai dengan fungsinya. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem 
informasi monitoring dan pelaporan perangkat metro ethernet yang telah dibuat siap 
untuk diimplementasikan pada PT.TELKOM. 
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