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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada saat ini berkembangnya teknologi informasi dan teknologi sangatlah 

pesat, salah satu perkembangannya adalah teknologi komputasi awan yang lebih 

sering disebut Cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model 

komputasi/computing, dimana sumber daya seperti processor/computing power, 

storage, network, dan software menjadi abstrak dan diberikan layanan di 

jaringan/internet menggunakan pola akses remote. 

Cloud computing dapat dikategorikan menjadi beberapa layanan. Berikut 

adalah beberapa contoh layanan yang tersedia didalam Cloud seperti: 

 Infrastructure as a Services (IAAS) 

 Platform As A Services (PAAS) 

 Software As A Services (SAAS) 

Pada penelitian ini akan mencoba merancang serta membangun Cloud 

computing  yang memiliki layanan Infrastructure as a Services (IAAS). 

Infrastructure as a Service (IAAS) adalah layanan dari Cloud computing  yang 

menyediakan infrastruktur IT(unit komputasi, storage, memory, network, dan 

sebagainya). Dapat didefinisikan berapa besar unit komputasi(CPU). Dengan kata 

lain IAAS ini adalah seperti menyewa sebuah komputer yang masih kosong dan 

kita sendiri yang akan menkonfigurasikan komputer untuk digunakan sesuai 

dengan kebutuhan kita. 

 Cloud yang akan dibangun ini akan menyimpan beberapa Virtual Private 

Server(VPS). VPS adalah teknologi server side tentang sistem operasi dan 

perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi 

ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan 

perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara 

sederhana kita dapat membayangkan bahwa VPS itu sama seperti saat kita 

menjalankan sebuah Sistem Operasi menggunakan VirtualBox ataupun VMWare 

di komputer kita. 
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Dengan menggunakan sistem operasi CentOS 6, dapat membangun sebuah 

komputasi awan yang berlayanan Infrastructure as a Services (IAAS) yang 

bersifat private yang dimana akan berisi beberapa layanan Virtual Private Server 

(VPS). 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah merancang dan membangun sebuah Cloud computing  yang 

memiliki layanan Infrastructure as a Services? 

b. Bagaimanakah membangun beberapa Virtual Private Server didalam Cloud 

Computer? 

c. Bagaimanakah cara mengalokasikan spesifikasi Virtual Private Server? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang dilakukannya penelitian ini agar dapat menemukan 

sebuah jalan untuk mengetahui bagaimana membuat salah satu layanan cloud 

computing Infrastructure As services. Dimana cloud yang akan dibuat ini akan 

berisi beberapa jenis Virtual Private Server.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Cloud yang akan dibangun bersifat Infrastructure as Service. 

b. Pada pembangunannya sistem ini akan menggunakan OpenVZ sebagai 

virtualisasi server. 

c. Pada cloud yang akan dibangun hanya berisi Virtual Private Server, yang 

menyediakan layanan web service berisi wordpress. 

d. Menggunakan 4 komputer/laptop untuk membantu kinerja implementasi 

penelitian ini. 
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1.5 Metodologi Penelitian  

1.5.1 Cara kerja dari sistem ini meliputi 

 Studi Pustaka 

Pada tahap ini akan dilakukan pencarian dan pengumpulan beberapa 

literatur tentang networking, Virtual Private Server, cloud computing, routing, 

TCP/IP, serta DNS Server. Literatur yang akan dikumpulkan akan berupa artikel, 

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

– konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini diperlukan sebuah pengambilan data sebagai desain cloud 

computing yang sebagai infrastruktur guna meningkatkan layanan kualitas kinerja 

dari sebuah server, pengumpulan waktu delay yang terjadi, kecepatan transfer, 

besar bandwith yang diperlukan saat menggunakan layanan 

1.5.2 Perancangan dan Implementasi 

Perancangan rancang bangun dan implementasi tugas akhir ini 

menggunakan sistem operasi CentOS 6. Berikut adalah paparan dari rancangan 

tugas akhir ini: 

 Membuat sebuah server yang bertugas sebagai controller, controller akan 

memakai CentOS 6. 

 Membuat 2 buah server yang akan digunakan sebagai hardware node, kedua 

server ini akan memakai CentOS 6. 

 Konfigurasi 2 buah server node yang akan terinstal 2 buah Virtual Private 

Server pada masing-masing node. 

1.5.3 Tahap Analisa 

Dari implementasi yang dilakukan, nanti kedepannya akan dilakukan 

analisa performa kualitas kinerja server Cloud. Analisanya meliputi: 

 Bagaimana proses dan cara kerja Cloud computing yang memiliki layanan 

sebagai insfrastruktur. 

 Bagaimana proses dan cara kerja Virtual Private Server yang ada pada CentOS 

6. 

 Menganalisa manajemen resource pada Virtual Private Server. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan penulisan serta penyusunan proyek tugas akhir ini dapat 

direncanakan sebagai berikut:   

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi peneletian, serta sistematika pembahasan dari tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan serta menunjang dalam  

penelitian tugas akhir. Isi dari bab ini diambil dari jurnal, buku, dan sumber 

referensi lain yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti pada tugas akhir ini.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas rancangan cloud computing dengan layanan 

infrasturcture as a service. Pada bab ini juga akan dijelaskan tahap-tahap 

implementasi, analisis, dan pengujian sistem yang dirancang. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang implementasi dari cloud computing 

dengan layanan infrastucture as service sebagai penyedia Virtual Private Server. 

Serta Memuat proses pengujian dan hasil pengujian terhadap sistem yang telah 

direalisasikan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penerapan dan 

pengujian sistem agar sistem dapat dikembangkan atau disempurnakan . 

 


