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ABSTRAKSI 

Server merupakan media yang memiliki peranan penting untuk 

menyediakan layanan akses internet bagi penggunanya. Agar jaringan bisa 

dimanfaatkan secara optimal maka diperlukan adanya server. Penelitian ini 

bertujuan merancang virtualisasi server dilingkungan PDE Kabupaten Sragen 

dengan tujuan membangun infrasruktur server yang efesien, fleksibel serta 

mengoptimalkan penggunaan resource, sehingga dapat disesuaikan dengan beban 

kerja agar resource hardware menjadi optimal.  

Penelitian ini dilakukan solusi dengan menggunakan konsep virtualisasi 

yaitu penggunaan proxmox untuk merancang server virtual yang dapat 

meminimalisir biaya serta maintenance dalam pengadaan hardware. Penggunaan 

sumbuer daya perangkat keras yang disediakan oleh mesin server belum 

digunakan secara optimal, sehingga dibutuhkan langkah yang efisien untuk 

mengatasi permasalahan ini.  

Hasil penelitian yang didapatkan dari perancangan sistem berupa 

virtualisasi server dengan memanfaatkan proxmox, serta mengoptimalkan 

penggunaan resources dan memanajamen server secara efisien dari segi waktu 

dan biaya. 

Kata kunci :Server, Optimalisasi, Virtualisasi, Proxmox. 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Server merupakan media yang 

memiliki peranan penting untuk 

menyediakan layanan akses internet 

bagi penggunanya. Agar jaringan 

bisa dimanfaatkan secara optimal 

maka diperlukan adanya server. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

maintenance secara efesien. 

 Penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode virtualisasi 

pada komputer server dari berbagai 

macam server, agar  berbagai server 

yang ada bisa dihubungkan menjadi 

satu untuk maintenance waktu 

secara efesien menggunakan 

proxmox. Proxmox merupakan 

sistem operasi virtual machine yang 

didedikasikan sebagai mesin host 

virtualisasi sistem yang 

memanfaatkan virtual machine dan 

container virtualisasi yang 

memudahkan untuk management 

sistem. Proxmox memiliki 

kemampuan maintenance secara 

terpusat serta performa karena 

container virtualisasi. 

Adanya proxmox, maka 

semua server dapat terhubung dalam 

suatu jaringan menjadi satu secara 

konstan sehingga mampu 

mengefesien waktu. Selain itu 

proxmox memiliki web console yang 

bisa digunakan umtuk berbagai 

keperluan dalam virtualisasi dan 

maintenance server. 

 PDE (Pengelola Data 

Elektronik) Kabupaten Sragen 

memiliki rancangan server yang 

kurang termanajemen dengan baik. 

Permasalahan yang ditemukan dalam 

penelitian di PDE Kabupaten Sragen, 

beberapa mesin server di PDE 

Kabupaten Sragen memiliki 

resources yang kurang baik. Sumber 

daya perangkat keras yang tersedia 

pada mesin-mesin server belum 

dimanfaatkan secara optimal, 

sehingga penambahan mesin-mesin 

server baru merupakan langkah-

langkah yang tidak efisien. Dalam 

rancangan awal server PDE 

Kabupaten Sragen, server yang 

digunakan untuk menjalankan 

website, menyimpan database, email, 

dan aplikasi penunjang sistem 

informasi penunjang di PDE 

Kabupaten Sragen adalah konsep 

server terdistribusi yang memerlukan 

beberapa hardware server untuk 

menampung dan menjalankan setiap 

proses. Setiap hardware menjalankan 

fungsi yang berbeda. 

Server yang akan 

divirtualisasi saat ini yang ada di 

PDE Kabupaten Sragen yaitu 

webserver, DNS server, database 

server, mail server, dan file server. 

Rancangan server dengan konsep 

virtualisasi ini dibutuhkan karena 

penggunaan resources yang belum 

efisien di PDE Kabupaten Sragen. 

Selain itu penggunaan resources 

hardware yang belum optimal 

belum tercapai sehingga dengan 

adanya virtualisasi dengan 

menggunakan proxmox akan 

diinstall dalam satu hardware server 

saja yang didalamnya akan memuat 

virtualisasi server dengan 

menggantikan beberapa hardware 

server yang menjalankan service 

masing-masing.  

Manfaat dari penelitian ini 

memberikan solusi dari 



permasalahan di PDE Kabupaten 

Sragen dalam mengefesiensikan 

waktu dan biaya dalam maintenance 

server serta penggunaan resource 

secara optimal. Membuat 

infrastruktur server yang fleksibel 

sehingga bisa dimanfaatkan oleh 

instansi. Berdasarkan perancangan 

ini, dapat diketahui kinerja dari 

server tersebut. Sehingga server 

tersebut dirancang untuk pengelolaan 

server dalam sebuah jaringan secara 

optimal untuk efisiensi waktu 

maupun biaya serta optimalisasi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

. 

Menurut penulisan ilmiah 

Suryono, Tito (2012) berjudul 

“Pembuatan Prototype Virtual Server 

Menggunakan ProxmoxVE ( Virtual 

Enviroment ) untuk Optimalisasi 

Resource Hardware di NOC ( 

Network Operator Center ) FKIP 

UNS,” penulisan ilmiah ini 

membahas tentang perancangan 

prototype virtualisasi server, untuk 

membangun infrastruktur server 

yang efisien, fleksibel, serta 

mengoptimalkan  penggunaan 

resource agar dapat disesuaikan 

dengan beban kerja sehingga 

resource hardware menjadi optimal. 

Solusi dari permasalahan tersebut 

dengan menggunakan proxmox yang 

dapat meminimalisir maintenance 

dan anggaran untuk pengadaan 

hardware. Hasil dari penelitian 

tersebut dengan menerapkan 

prototype server di NOC FKIP UNS 

menunjukkan optimalisasi 

penggunaan sumber daya memori 

processor yang telah disesuaikan 

beban kerja sehungga optimalisasi 

resource hardware dapat tercapai. 

Menurut Arfriandi Arif 

(2012) dalam jurnalnya 

“Perancangan, Implementasi, dan 

Analisis Kinerja Virtualisasi Server 

Menggunakan Proxmox, Vmware 

Esx, dan Openstack ” menyebutkan 

bahwa konsep virtualisasi server 

dapat menyederhanakan pengelolaan 

pelayanan teknologi informasi serta 

dapat mengurangi biaya. Pada tipe 

virtualisasi proxmox VE kenaikan 

waktu transfer terjadi secara konstan 

jika dibandingkan dengan native 

server nilai linearitas pada semua 

virtualisasi lebih tinggi. Hasil 

observasi tersebut dapat diketahui 

pengukuran linearitas yang 

dilakukan, utilitas CPU atau 

penggunaan CPU lebih hemat 

dengan nilai lebih rendah daripada 

native server.  

Peneliti yang lain adalah 

Garnieri (2010), dalam penelitiannya 

menargetkan penggunaan virtualisasi 

server pada perusahaan besar yang 

memfokuskan pada minimalisasi 

pada saat maintenance perangkat 

keras server dengan menggunakan 

aplikasi VMware Infrastructure 3. 

Penelitian tersebut memadukan 

antara mesin virtualisasi dengan 

perangkat lunak yang sebenarnya 

maka akan terbentuk virtualisasi 

appliance yang menggunakan 

metode virtualisasi proxmox dan 

vitualisasi box yang kemudian 

dianalisa kestabilannya. 

Berdasarkan sumber diatas 

penelitian merancang server dengan 

memanfaatkan proxmox yang 

merupakan sistem operasi VPS 

(Virtual Private Server) Virtual 

Environment. Diharapkan dengan 

perancangan tersebut dapat 

digunakan untuk maintenance server 



secara efisien dan optimal dalam 

penggunaan resource. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam Perancangan Server di PDE 

Kabupaten Sragen menggunakan 

beberapa metode. Beberapa metode 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Metode Literatur 

Metode literatur merupakan,  

penelusuran literatur yang 

bersumber dari buku, media, 

pakar ataupun dari hasil 

penelitian orang lain yang 

 bertujuan untuk menyusun 

dasar teori yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. 

2. Eksperimen  

Pada metode ini peneliti 

melakukan beberapa tahap yaitu 

observasi, desain dan 

perancangan sistem, pengujian 

sistem yang telah dibuat. 
 

Gambar 1.  Diagram alur penelitian 

(flowchart) 

Flowchart di atas menggambarkan 

alur dari skripsi peneliti sebagai 

berikut: 

a) Dimulai dari analisis kebutuhan, 

mengumpulkan data dan  

kebutuhan. Pada tahap ini peneliti 

mengumpulkan data dan juga 

berbagai kebutuhan yang akan 

digunakan dalam perancangan dan 

pembuatan virtual server nantinya 

sesuai dari analisis kebutuhan. 

b) Perancangan dan pembuatan 

virtual server. Pada tahap ini, 

peneliti mulai melakukan 

perancangan dan pembuatan 

sistem berupa jaringan beserta 



server yang sesuai dengan data 

dan juga kebutuhan yang telah 

didapatkan dari pengumpulan data 

yang sesuai dengan keadaan. 

c) Pengujian sistem. Setelah peneliti 

selesai melakukan perancangan 

dan pembuatan virtual server, 

maka tahap selanjutnya adalah 

menguji sistem dapat berjalan 

baik atau tidak, jika virtual server 

yang dibuat terdapat error maka 

akan dilakukan perbaikan dan 

pengujian ulang sistem.  

d) Pembuatan laporan. Setelah 

semua selesai dari tahap analisis 

kebutuhan, maka peneliti akan 

membuat laporan dari semua hal 

yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian terhadap 

perancangan server PDE pemerintah 

Kabupaten Sragen dengan 

memanfaatkan proxmox 

menghasilkan sebuah topologi yang 

dapat dilihat pada gambar 2

 

Gambar 2. Desain Perancangan                

Pada gambar 1 di jelaskan 

desain rancangan yang baru pada 

server yang akan divirtualisasi 

dengan alokasi alamat sever yang 

baru menggunakan blok IP 

192.168.88.0/24 serta memiliki 

gateway 192.168.88.1/24, pada 

server proxmox memiliki IP 

192.168.88.5/24 sedangkan didalam 

proxmox terdapat lima server yang 

divirtualisasi antara lain DNS server 

dengan IP 192.168.88.4/24 database 

server dengan IP 

192.168.88.212/24, file server 

dengan IP 192.168.88.10/24, pada 

mail server dengan IP 

192.168.88.7/24, serta web server 

memiliki IP 192.168.88.6/24. IP 

yang dimilki admin 192.168.3.0/24 

dengan gateway 192.168.88.3.1/24. 



Pada client memiliki IP 

192.168.2.0/24 dengan gateway 

192.168.2.1/24. Sehingga rancangan 

server yang baru nantinya akan 

dapat dipergunakan secara optimal. 

Kelima server yang 

divirtualisasi menggunakan dua jenis 

sistem operasi yaitu ubuntu dan 

centos. Pada gambar 2 dijelaskan 

kelima server yang divirtualisasi 

yaitu database server, web server, 

mail server, dns server, dan file 

server. 

  

Gambar 3. Virtualisasi server pada proxmox 

Pengujian terhadap setiap server, 

untuk memastikan server dapat 

berjalan secara lancar dan siap untuk 

digunakan. Kinerja server dapat 

diketahui dari monitoring pada 

proxmox. 

 

. 

  Gambar 4. Monitoring virtual server pada proxmox

 Gambar 4 dijelaskan 

mengenai monitoring server pada 

proxmox sendiri, yang mana dalam 

monitoring tersebut bisa dilihat 

penggunaan resource dari semua 

server yang divirtualisasi tersebut 

sehingga dapat dilihat pada masing- 

masing server yang menggunakan 

resource dengan jumlah yang 

berbeda, dengan adanya monitoring 

tersebut dapat diketahui kinerja dari 

masing- masing server tersebut. 



Pada gambar 1 dapat dilihat hardisk, 

memori atau RAM dan CPU yang 

digunakan oleh masing server, serta 

kemampuan dan waktu dari setiap 

server.  

 

 

 

 

a) Perbandingan penggunaan memori 

 

Tabel 1 Penggunaan memori tanpa menggunakan proxmox 

Server Tanpa Proxmox 

Used Free Total 

Database server 160 352 512 

DNS server 110 402 512 

Web server 140 372 512 

File server 90 422 512 

Mail server 120 392 512 

 Tabel 2 Penggunaan memori menggunakan server proxmox

Server Server Proxmox 

Used Free Total 

Database server 155 339 494 

DNS server 105 385 494 

Web server 120 374 494 

File server 80 414 494 

Mail server 110 384 494 

b) Perbandingan time 

Tabel 3 Perbandingan statistik time 

Server Statistik time 

Tanpa proxmox 

(m/s) 

Proxmox (m/s) 

Database server 0:00.102 0:00.92 

DNS server 0:01.54 0:01.64 



Web server 0:02.85 0:02.95 

File server 0:00.84 0:00.74 

Mail server 0:01.85 0:01.75 

 

c) Perbandingan penggunaan resource 

Tabel 4. Perbandingan penggunaan resource 

Perbandingan Regular Proxmox 

Pemakaian 

Hardware untuk 5 

server 

Membutuhkan 5 buah 

komputer server 

Membutuhkan 1 komputer 

server 

Pemakaian sumber 

daya listrik 

Membutuhkan   daya 

yang banyak 

Membutuhkan lebih sedikit 

daya , karena hanya 

menggunakan 1 komputer 

server 

Manajemen Sistem Lebih komplek, karena 

admin harus memonitor 

dan memanajemen 5 

buah server sekaligus 

Simpel, karena admin hanya 

memanejemen 1 buah mesin 

saja. 

Portabilitas Lebih rumit, seandainya 

terjadi kerusakan 

hardware / ssstem, 

pemidahan data lebih 

membutuhkan waktu. 

Karena harus 

mengkonfigurasi host 

terlebih dahulu 

Lebih mudah, karena 

berbentuk vm, data dengan 

mudah dapatdipindahkan/ 

diclone di mesin lain. 



Keamanan Lebih susah dimonitor 

karena admin harus 

mengawasi 5 mesin 

sekaligus. 

Lebih aman, karena jika 

terjadi serangan lebih mudah 

dimonitor dalam satu jendela. 

Optimasi Hardware Kurang optimal, karena 

kinerja hardware hanya 

digunakan sebagian, 

masih banyak resource 

yang terbuang. 

Lebih optimal karena dengan 

proxmox, settingan sistem 

dapat dengan mudah 

disesuakan dengan hardware 

yang ada pada mesin. 

 

d) Perbandingan biaya 

Tabel 5 Perbandingan anggaran biaya 

Anggaran biaya 

Tanpa Proxmox Proxmox 

Rp.250.000.000 Rp.50.000.000 

Analisa Pembahasan 

Perancangan server ini, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan 

agar perancangan server berjalan 

dengan baik,yaitu pada server yang 

telah divirtualisasi, sehingga server 

tersebut bisa berjalan secara baik dan 

lancar ketika digunakan. Konsep 

virtualisasi ini difokuskan  untuk 

efisiensi dan optimalisasi dari kinerja 

server tersebut. Optimalisasi dalam 

penggunaan resource serta efisiensi 

waktu akan mempermudah dalam 

maintenance serta recovery, karena 

hanya berfokus pada satu hardware 

saja. Adanya teknologi virtualisasi, 

dapat dioptimalkan untuk mengatasi 

permasalahan biaya yang sedikit 

serta permasalahan penggunaan 

resource yang belum optimal, karena 

kinerja dari server-server yang 

berbeda-beda sehingga penggunaan 

resourcenya tidak seimbang. 

Dapat disimpulkan bahwa, 

dengan adanya perancangan server di 

PDE Kabupaten Sragen yang baru, 

bisa lebih mengefisienkan waktu dan 

biaya dalam memanjemen  serta 

memaintenance server. Keadaan 

yang sebelumnya mesin-mesin 

server dibuat secara terpisah, 

sedangkan  kebutuhan hardware 

yang banyak diperlukan biaya yang 

besar. Beban kerja pada setiap mesin 

server yang berbeda-beda 

menimbulkan penggunaan resources 

tidak seimbang, sehingga perlu 

adanya optimalisasi. 

Kelemahan virtualisasi 

sendiri apabila server pusat 

mengalami gangguan atau rusak 

maka akan mempengaruhi  server  



lain karena server dimanajemen 

secara terpusat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang ditarik dari 

penelitian dan pengujian virtual 

server yang dirancang, seperti 

berikut: 

1. Penggunaan proxmox sebagai 

virtualisasi server yang 

difungsikan untuk optimalisasi 

penggunaan resource serta 

efisiensi dalam kinerja server 

dapat bekerja secara baik 

sehingga dapat mengatasi 

permasalahan pada kinerja 

server yang tidak optimal dan 

tidak efisien. 

2. Konsep virtualisasi yang 

digunakan dalam perancangan 

server, akan mempermudah 

dalam memaintenance beberapa 

server yang divirtualisasi serta 

biaya yang keluarkan untuk 

memenuhi kebutuhan server 

lebih efisien. 

3. Dengan adanya perancangan 

server yang baru di PDE 

Kabupaten Sragen, maka 

penggunaan resource dapat 

bekerja secara optimal sehingga 

optimalisasi penggunaan 

processor dan memori dapat 

disesuaikan dengan beban 

kerjanya masing-masing. 

Saran  

Hasil penelitian, penulis 

memberikan beberapa saran agar 

tahapan selanjutnya bisa menjadi 

evaluasi pengembang server 

selanjutnya 

1. Mengoptimalkan penggunaan 

resource dan efisiensi dalam 

kinerja server, sehingga akan 

mempermudah dalam 

memaintenance dan recovery 

karena hanya berfokus pada satu 

hardware saja.  

2. Teknologi virtualisasi dapat 

lebih dioptimalkan, dalam 

instansi yang mempunyai 

anggaran biaya sedikit dalam 

pengembangan server. 

3. Pada virtual machine semakin 

banyak menjalankan dan 

menggunakan service, maka 

semakin banyak inti processor 

yang digunakan akan semakin 

lebih baik kestabilan virtualisasi 

server secara keseluruhan.
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