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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

World  Wide  Web  (WWW)  telah  menjadi  standar  de  factosebagai  

infrastruktur  dasar  untuk  beragam  layanan  internet. Banyak  sekali  perusahaan  

dan  organisasi  yang  membutuhkan website  untuk  beberapa  tujuan  seperti  

promosi  produk,  bisnis  ecommerce, forum online dan layanan aplikasi web 

lainnya. 

Single  web  server  yang  mayoritas  digunakan  oleh perusahaan  tersebut  

untuk  layanan  berbasis  web  memiliki beberapa  kekurangan  yang  tergolong  

fatal.  Ketika  website mendapatkan request  yang banyak dimana  request  

tersebut tidak bisa  ditangani  oleh  web  server,  maka  dampak  terburuk  adalah 

terjadi overload dan crash.High-end  Server  seperti  IBM  Mainframe,  

BlueGene/L maupun Sun Fire yang harganya sangat mahal adalah salah satu 

solusi  untuk  menjawab  masalah  overload,  namun  hanya perusahaan-perusahan  

besar  biasanya  yang  dapat  dan  mampu mengeluarkan  budget  yang  besar  

untuk  penyediaan  High-endserver.  Dan  bagaimana  dengan  perusahaan  kecil  

dan  organisasi yang  tidak  memiliki  dana  besar?Masalah  seperti  inilah  yang 

menjadi alasan penting untuk diterapkan suatu teknologi networkload balancing. 

Networkload balancing merupakan sistem yang diharapkan dapat  menangani  

beban  simultan  yang  besar  dengan kemungkinan  kegagalan  yang  sangat  kecil.  

Salah  satu  jenis sistem  Networkload  balancing  yang  bekerja  pada  layer  

empat yaitu Linux Virtual Server (LVS). 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini antara lain: 

a. Apa perberdaan metode NAT, direct routing dan tunnelingpada LVS? 

b. Bagaimana cara menentukan algoritma penjadwalan terbaik antara round 

robin dan least connection pada LVS? 

c. Bagaimana proses pengujian dilakukan? 

d. Bagaimana cara mendapatkan hasi uji dari semua parameter? 



2 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir ini 

antara lain: 

a. Test  performansi  algoritma  penjadwalan  hanya  pada  protokol http (80) / 

nginxwebserver. 

b. Proses pengujian performa menggunakan software httperf 

c. Diimplementasikan pada jaringan dengan pengalamatan Ipv4 

d. Tidak membahas keamanan jaringan 

e. Membandingkan algoritma penjadwalan roundrobin dan least connection 

untuk mencari solusi terbaik 

f. Proses komparasi algoritma diimplementasikan satu per satu ke dalam metode 

LVS 

g. Parameter perbandingan yang diukur adalah throughput, respon time, request 

lost dan CPU utilization. 

h. Semua server dibangun secara virtual dengan menggunakan VMware 

Workstation 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah menemukan  algoritma  

penjadwalan  terbaik antara algoritma round robindanleast connection pada  

sistem cluster  menggunakan  LVS  load  balancing  via  NAT, Direct Routing dan 

Tunneling berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam pembuatan sistem dan penyelesaian 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi pustaka dan literature 

Pada  tahap  ini  penulis  akan  mempelajari  cara  meng-compile  kernel  linux,  

administrasi  paket  load balancing  (ipvsadm),  LVS  literatur  dan  lainnya,  yang 

bersumber pada buku-buku dan dari internet. 

b. Perancangan sistem dan implementasi LVS  

Pada  tahap  ini  akan  dilakukan  pembangunan  dan implementasi  mesin  load  

balancing  dengan menggunakan LVS via NAT, Direct Routing dan 

Tunnelingpada sistem operasi linux.  
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c. Mengkomparasi  LVS  dengan  menggunakan algoritma round robin dan least 

connection 

Mengkomparasi  dan  mengevaluasi  dua algoritma LVS  berdasarkan  parameter-

parameter  yang  telah ditetapkan  untuk  menemukan  algoritma  terbaik  diantara 

keduanya pada LVS via NAT, direct routing dan tunneling. 

d. Penulisan proyek akhir 

Tahap ini melakukan penyusunan laporan hasil analisa, perancangan sistem dan 

implementasi yang telah dilakukan di atas serta mengambil kesimpulan dari hasil 

yang diperoleh selama melakukan penelitian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi 

dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang konsep dari web server, load 

balancing, Linux Virtual Server serta metodenya dan algoritma 

penjadwalan. 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana proses 

implementasi algoritma penjadwalan kedalam metode (NAT, 

direct routing dan tunneling) LVS load balancing. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem 

setelah terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 


