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SNMP (Simple Network Management Protocol) : SNMP Pcapng Analysist 

SNMP (Simple Network Management Protocol) adalah Internet Protocol Suite yang 

dibuat oleh Internet Engineering Task Force (IETF) sekitar tahun 1988 [1]. SNMP digunakan 

sebagai standar untuk melakukan pengaturan perangkat-perangkat jaringan [1-3]. Dengan 

bantuan tools / daemon lain dapat mengumpulkan dan memanipulasi informasi network 

dengan mengumpulkan informasi baseline dengan interval waktu tertentu. SNMP dapat 

digunakan untuk mengonfigurasi device yang jauh, memantau unjuk kerja jaringan, 

mendeteksi kesalahan jaringan atau akses yang tidak cocok, dan mengaudit pemakaian 

jaringan [1,2]. 

SNMP dibagi menjadi 3 bagian yang bekerja satu sama lain, yaitu : manager, agent, 

dan Management Information Based (MIB) [1-3]. 

1. Manager atau NMS (Network-Management Station) adalah elemen yang menjalankan 

program untuk memonitor dan mengontrol managed device. NMS bisa mendapatkan 

langsung informasi dari agent misalnya informasi trap (alarm) atau meminta informasi 

dari agent. 

2. Agent adalah program atau software module yang berjalan di setiap elemen yang di 

monitor yang mengetahui informasi yang harus di-manage dan mentranslasikan 

informasi tersebut menjadi informasi yang kompatibel dengan SNMP atau dapat 

dikirimkan ke NMS melalui SNMP. 

3. Management Information Base (MIB) adalah koleksi informasi yang diorganisasi dalam 

bentuk hirarki. Sebuah file MIB adalah sebuah teks file dalam format ASN.1 yang 

merepresentasikan struktur hirarki dari informasi yang dapat diperoleh dari sebuah 

aplikasi atau sistem [1-3]. 
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Pict.1 : Topologi Sederhana SNMP 

 

 

Pict.2 : Get-request dari 192.168.1.1 ke 192.168.1.3 
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Pict.3 : Get-response dari 192.168.1.3 ke 192.168.1.1 

 

 

Pict.4 : Data Hasil Get-response dari 192.168.1.3 ke 192.168.1.1 
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Pict.2 hingga pict.4 menunjukan tampilan pcap yang dihasilkan dari topologi SNMP 

sederhana yang dibuat. Tampak pada pict.4 bagian variable-bindings terdapat 22 items 

response yang dihasilkan oleh 192.168.1.3 (linux) ke 192.168.1.1 (server).  

 

Tabel.1 : Analisa variable-bindings Get-response dari 192.168.1.3 ke 192.168.1.1 

NO OID DESKRIPSI 

1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 

Nilai unik untuk setiap antarmuka, nilainya berkisar antara 

1 dan nilai ifNumber. Nilai untuk setiap antarmuka harus 

tetap konstan, setidaknya dari satu re-inisialisasi entitas 

sistem manajemen jaringan ke re-inisialisasi berikutnya. 

Pada pict.4 diatas Get-response dari 192.168.1.3 ke 

192.168.1.1 tidak memiliki nilai antarmuka. 

2 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 

Tekstual string yang berisi informasi tentang antarmuka, 

string ini mencakup nama produsen, nama produk dan versi 

antarmuka hardware. Seperti yang terlihat pada pict.4, eth0 

adalah interface yang digunakan untuk kondisi ini. 

3 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 
Jenis antarmuka, yang dibedakan menurut fisik / link yang 

berada di bawah lapisan jaringan dalam tumpukan protokol. 

4 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2 

Ukuran dari datagram terbesar yang dapat dikirim / diterima 

pada antarmuka, ditentukan dalam oktet. Untuk antarmuka 

yang digunakan untuk transmisi datagram jaringan, ini 

adalah ukuran dari datagram jaringan terbesar yang dapat 

dikirim pada antarmuka 

5 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2 

Perkiraan bandwidth interface yang digunakan saat get-

response 192.168.1.3 (linux) ke 192.168.1.1 (server) dalam 

bit per detik, pada pict.4 diatas bandwidth yang digunakan 

adalah 1000000000 bit per detik. Untuk antarmuka yang 

tidak berbeda dalam bandwidth atau dimana tidak ada 

estimasi yang akurat yang dapat dibuat, objek boleh 

berisikan bandwidth nominal. 

6 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2 
Alamat antarmuka pada lapisan protokol yang  berada di 

bawah lapisan jaringan di stack protokol. Untuk antarmuka 
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yang tidak memiliki alamat tersebut (misalnya, garis serial), 

objek ini harus berisi string oktet dari nol. Pada OID 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2, f46d04a305d7 merupakan MAC 

address yang dimiliki oleh 192.168.1.3 (linux). 

7 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.2 

State yang diinginkan dari antarmuka. Pengujian state 

menunjukkan bahwa tidak ada operasional paket dapat 

diteruskan. 

8 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 

Keadaan operasional antarmuka saat ini. Pengujian state 

menunjukkan bahwa tidak ada operasional paket dapat 

diteruskan. 

9 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.2 

Nilai sysUpTime pada saat antarmuka memasuki state 

operasionalnya saat ini. 1001848 adalah waktu yang 

dibutuhkan 192.168.1.3 (linux) untuk memasuki state 

operasional dari 192.168.1.1 (server). Jika keadaan saat 

dimasukkan sebelum ulang terakhir inisialisasi dari 

manajemen jaringan lokal subsistem, maka objek ini berisi 

nilai nol. 

10 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 
81714234 adalah jumlah oktet yang diterima 

pada antarmuka, termasuk karakter framing.  

11 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.2 
13338967 jumlah paket subnetwork-unicast yang dikirim ke 

protokol layer yang lebih tinggi. 

12 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.2 

Jumlah non-unicast (yaitu, subnetwork- broadcast atau 

subnetwork-multicast) paket dikirim ke protokol layer yang 

lebih tinggi. Pada pict.4 tidak ada paket yang bisa dikirim 

ke protokol layer yang lebih tinggi. 

13 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.2 

Jumlah paket inbound yang dipilih dibuang meskipun tidak 

ada kesalahan telah terdeteksi, pada pict.4 tidak ada paket 

yang bisa dibuang. Perlu diketahui, salah satu alasan untuk 

membuang paket yaitu untuk membebaskan penyangga 

ruang. 

14 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 
Jumlah paket inbound yang terkandung kesalahan pada 

pict.4 juga tidak terdapat paket yang terkandung kesalahan. 
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15 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.2 
Jumlah paket yang diterima melalui antarmuka yang 

dibuang karena tidak diketahui atau didukung oleh protokol. 

16 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 

3908603907 pada OID ini merupakan jumlah oktet yang 

ditransmisikan keluar dari antarmuka, termasuk karakter 

framing.  

17 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.2 

Jumlah total paket yang tingkat protokolnya diminta 

dikirimkan ke alamat subnetwork-unicast, termasuk yang 

dibuang atau tidak dikirim, ada 2616942 total paket yang 

harus dikirim. 

18 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.2 

Jumlah total paket yang lebih tinggi tingkat protokolnya 

diminta dikirimkan ke non-unicast (yaitu, subnetwork-

broadcast atau subnetwork-multicast) alamat, termasuk 

yang yang dibuang atau tidak dikirim. 

19 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.2 

Jumlah paket outbound yang dipilih dibuang meskipun 

tidak ada kesalahan yang telah terdeteksi untuk mencegah 

keberadaan mereka ditransmisikan. Satu alasan untuk 

membuang paket tersebut adalah untuk membebaskan ruang 

buffer. 

20 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2 
Jumlah paket outbound yang tidak bisa ditransmisikan 

karena kesalahan. 

21 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.2 Panjang antrian output paket (dalam paket). 

22 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.2 

Khusus untuk media tertentu yang digunakan untuk 

antarmuka. Misalnya, karena antarmuka yang digunakan 

adalah sebuah ethernet, maka nilai objek mengacu pada 

dokumen yang mendefinisikan obyek khusus untuk 

ethernet. Jika tidak ada informasi ini, nilainya harus 

ditetapkan ke obyek yang identifier {0 0}, yang merupakan 

syntatically valid objek identifier, dan setiap conformant 

ASN.1 dan BER harus mampu menghasilkan dan 

mengenali nilai ini. 
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192.168.1.1 192.168.1.3

Get-request (id : 176229)

Get-response (id : 176229)

Get-next-request (id : 176232)

Get-response (id : 176232)

Trap (agent initiated)

192.168.1.1 192.168.1.3  

 

Pict.5 : SNMP Interactions 
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