
 
 

 

 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Teknologi cluster computer merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan 

beberapa sumber daya komputer tunggal untuk bekerja bersama-sama sehingga 

tampak seperti satu sistem yang saling terintegrasi. Teknologi cluster memiliki 

kelebihan yaitu bisa menghasilkan suatu sistem dengan tingkat realibilitas tinggi dan 

sistem yang memiliki tingkat availability tinggi atau biasa disebut high availability 

server sehingga teknologi ini mulai banyak dikembangkan. 

Untuk menggunakan teknologi ini maka dibutuhkan minimal dua server atau 

lebih yang digabungkan ke dalam satu cluster. Teknologi ini digunakan untuk 

mengantisipasi kegagalan atau kerusakan devices pada komputer server yang dapat 

mengganggu kinerja sistem jaringan. Gangguan yang  muncul pada sistem jaringan 

disebabkan karena server utama mati dan tidak ada server backup yang 

menggantikan fungsi server utama yang mati sehingga sehingga proses komunikasi 

antar jaringan terganggu. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan 

menggunakan teknologi failover clustering server. 

Fungsi utama failover clustering (Hirt, 2009) bertujuan untuk membantu 

menjaga akses client ke aplikasi dan sumber daya server, bahkan ketika terjadi 
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kegagalan software, ataupun kegagalan fungsi server yang mengakibatkan server 

berhenti bekerja. Teknologi ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi 

kegagalan server ketika terjadi gangguan ataupun perawatan (maintenance). 

Teknologi clustering pada dasarnya adalah implementasi virtualisasi pada hardware 

untuk seolah-olah “menyatukan” dua atau lebih perangkat keras pada server nodes 

sehingga nantinya didapat satu buah sistem yang memiliki kemampuan setara dua 

atau lebih nodes yang tadi di-cluster-kan. 

Konsep ini merupakan salah satu solusi terbaik yang bisa diterapkan untuk 

mengantisipasi kegagalan atau kerusakan yang sering terjadi di dalam server. Konsep 

virtualisasi pada sistem failover cluster yang dilakukan masih untuk server yang 

berskala kecil seperti di warung internet yaitu menggunakan konsep thin-client. 

Sedangkan untuk konsep virtualisasi failover cluster berskala besar diharapkan dapat 

mengurangi penggunaan energi dan sumber daya yang digunakan. Konsep 

virtualisasi dalam bentuk cluster ini sudah didukung dengan berbagai perangkat 

lunak seperti Hyper-V untuk Windows, VMware yang tersedia untuk Windows dan 

Linux dan Citrix Xen Server. 

Pada skripsi ini peneliti akan mengimplementasikan suatu sistem failover 

virtual computer cluster untuk mengatasi kegagalan server. Sistem yang dibangun 

merupakan prototype dengan memanfaatkan virtualisasi menggunakan VMware pada 

sistem operasi windows yang berfungsi sebagai host dan sistem operasi pada guest 

yang sekaligus berfungsi sebagai server menggunakan sistem operasi Ubuntu 14.10. 

Sistem ini kemudian akan dianalisa dengan  melakukan beberapa pengujian untuk 

mengetahui tingkat availability dan performanya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengidentifikasikan rumusan masalah 

berdasarkan tema dan judul yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rumusan 

masalah dalam skripsi ini. 

1. Bagaimana merancang suatu jaringan failover cluster dengan teknik 

virtualisasi cluster di sistem operasi linux? 

2. Bagaimana mengimplementasikan failover cluster yang terdiri atas 

server virtual sebagai nodes-nya? 

3. Apakah clustering berhasil meningkatkan efektifitas, availability dan 

performa server? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Dalam penulisan skripsi ini analisa dan pembahasan dibatasi hanya pada 

permasalahan berikut: 

1. Penelitian dilakukan untuk mengimplementasikan virtualisasi failover 

computer cluster sebagai prototype aslinya. 

2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem operasi windows 7 

sebagai sistem operasi host dan sistem operasi guest menggunakan linux 

ubuntu yang berfungsi sebagai server, sedangkan untuk virtualisasinya 

menggunakan Vmware Workstation. 

3. Peneliti menggunakan heartbeat sebagai penghubung dua server dan 

memanfaatkan fitur replikasi data atau backup yang dimiliki oleh DRBD 

sebagai metode backup. 
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4. Implementasi dan pengujian aplikasi hanya sebatas pada pembuktian 

bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik pada sistem yang dibangun. 

5. Peneliti tidak membahas perancangan maupun pembuatan sistem aslinya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah  

1. Menerapkan teknik pembuatan failover virtual computer cluster dengan 

menggunakan perangkat lunak Vmware sebagai mesin virtualnya.  

2. Menerapkan backup mesin virtual sebagai skenario disaster recovery 

ketika sistem di server utama mengalami kegagalan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai pertimbangan bagi 

penyedia server atau sistem informasi untuk menentukan pilihan sistem apa yang 

akan digunakan untuk meningkatkan kinerja server mereka sebagai pelayan 

informasi bagi client dan juga sebagai pembelajaran bagi peneliti untuk 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan 

yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu ditentukan sistematika 

penulisan yang baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 
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1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal ini memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar 

gambar, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran, arti lambang dan 

singkatan dan abstraksi. 

2. Bagian Utama Skripsi 

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab sebagai berikut: 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan, dan 

implementasi sistem. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi metode penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan implementasi 

failover virtual cluster computer. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, desain, 

implementasi, dan pembahasan hasil pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. 


