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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Sistem pendidikan jarak jauh merupakan suatu alternative pemerataan 

kesempatan dalam bidang pendidikan. Sistem ini dapat mengatasi beberapa 

masalah yang muncul akibat keterbatasan tenaga kerja atau kondisi yang tidak 

memungkin terjadinya kegiatan belajar-mengajar secara langsung. Pada sistem ini 

para pengajar dan peserta didik tidak harus berada pada tempat yang sama untuk 

mewujudkan kegiatan belajar-mengajar, dan perkembangan teknologi saat ini 

sudah menciptakan banyak media pembelajaran jarak jauh berupa e-learning 

(Electronic Learning) yang mendukung untuk sistem pendidikan jarak jauh untuk 

kegiatan bejalar-mengajar yang efektif dengan pengajaran secara tradisional dan 

terintegrasi. Sebab e-learning menawarkan kemudahan akses ke sumber materi 

pembelajaran melalui internet atau intranet. 

Saat ini banyak platform LMS (Learning Management System) yang 

mengembangan fitur e-learning. Salah satunya dengan menggunakan multimedia 

berupa video conference. Dengan fitur ini para pengajar dan peserta didik dapat 

bertatap muka langsung meskipun berada di tempat yang berbeda melalui video 

dan audio secara real time. Fitur ini menjadikan pembelajaran menggunakan e-

learning menjadi lebih efektif dan menarik. e-learning akan diintegrasikan dengan 

video conference untuk membangun sebuah kelas virtual yang akan di gunakan 

sebagai kegiatan belajar mengajar secara tradisional di dalam e-learning tanpa 

harus berada di dalam ruang yang sama. 

Server e-learning dan video conference akan melayani seluruh proses 

video conference dan pengaksesan e-learning oleh pengguna. Semakin banyak 

pengguna, maka kinerja server akan semakin berat. Oleh karena itu dibutuhkan 

server yang memiliki performa yang tinggi. Server tersebut dapat dibangun 

dengan menggunakan teknik parallel processing. 

Parallel processing merupakan metode komputasi yang menggunakan 

lebih dari satu CPU untuk mengeksekusi sebuah program. Parallel processing 
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menjadikan program berjalan lebih cepat karena menggunakan lebih dari satu 

CPU. Teknik parallel processing biasanya digunakan pada dunia desain dan 

animasi untuk rendering gambar. Selain itu juga digunakan untuk pemrograman 

yang membutuhkan CPU dengan performa yang tinggi. Pada tugas akhir ini, 

teknik parallel processing akan coba diterapkan pada server e-learning dan video 

conference. Penggunaan teknik parallel processing diharapkan akan 

meningkatkan performa server e-learning dan video conference. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana membangun server e-learning terintegrasi video conference 

dengan teknik parallel processing. 

b. Bagaimana performa server  tanpa parallel processing dengan server berbasis 

parallel processing. 

1.3.  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Mengintegrasikan e-learning dengan video conference. 

b. Menerapkan teknik parallel processing pada server e-learning dan video 

conference. 

c. Membandingkan performa server yang menggunakan single server dan 

server yang menggunakan teknik parallel processing. 

1.4.  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. E-learning yang akan dibangun menggunakan Moodle. 

b. Fitur video conference yang akan di bangun menggunakan Openmeetings dan 

Red5 sebagai streaming server. 

c. Clustering server menggunakan KestrelHPC. 

d. Pada server menggunakan Sistem Operasi Debian 6.  

e. Pengimplementasian parallel processing akan menggunakan 2 buah node. 
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f. Perbandingan yang menjadi acuan adalah performa halaman e-learning, 

jumlah video conference yang mampu ditangani server dan QoS video 

conference   

1.5. Metode Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 

eksperimen yang telah dikelompokan sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini akan dilakukan pencarian dan pengumpulan beberapa literatur 

tentang Streaming Server, Video Confrence, PHP,  MySQL, TCP/IP, Parallel 

Processing. Literatur yang akan dikumpulkan akan berupa artikel, tutorial, 

jurnal, buku referensi dan sumber lain yang berhubungan tentang konsep– 

konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini diperlukan sebuah pengambilan data sebagai bahan analisa 

kinerja . Data-data disini meliputi respontime, delay, jitter, throughput. 

3. Perancangan dan Implementasi 

Perancangan rancang bangun dan implementasi tugas akhir ini menggunakan 

sistem operasi Debian 6. Berikut adalah paparan dari rancangan tugas akhir 

ini: 

a. Melakukan konfigurasi parallel processing. 

b. Melakukan konfigurasi Moodle yang bertugas mengelola e-learning. 

c. Melakukan konfigurasi pada server yang akan digunakan sebagai video 

conference server dan streaming server sebagai layanan video conference. 

d. Konfigurasi Moodle dan video conference server agar e-learning 

terintegrasi dengan video conference. 

4. Tahap Analisa dan Pengujian 

Hasil implementasi yang telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisa 

performa kualitas kinerja server. Analisanya meliputi: 

a. Bagaimana kinerja server pada saat kegiatan belajar mengajar di virtual 

kelas. 

b. Menganalisa QoS video conference dari masing-masing server. 

c. Bagaimana kinerja server dengan menggunakaan parallel processing. 
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5. Pembuatan Laporan 

Membuat laporan sesuai dengan format yang telah ditentukan, dimulai dari 

pembangunan sistem hingga sistem berhasil digunakan untuk pemecahan 

masalah. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori – teori  yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini berisi tentang bentuk perancangan dan model sistem yang 

akan dibangun dalam penelitian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini berisi tentang implementasi dari sistem yang akan dibangun 

dan melakukan pengujian serta hasil evaluasi dari penggunaan metode yang telah 

digunakan dalam penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang 

telah dilakukan, beserta saran dari penulis untuk kegiatan penelitian selanjutnya 

terkait dengan topik yang akan dibahas. 

 


