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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik 

terhadap sebuah servis yang ada pada sekumpulan server atau perangkat jaringan 

ketika ada permintaan dari pemakai. Dengan load balancing trafik dapat berjalan 

secara optimal, memaksimalkan throughput dan memperkecil waktu tanggap dan 

menghindari overload pada salah satu server. Load balancing dapat diterapkan 

pada lingkungan fisik dan lingkungan virtual dalam hal ini cloud computing. 

Salah satu layanan dari cloud computing adalah Infrastructure as a Service (IaaS). 

IaaS adalah sebuah layanan yang “menyewakan” sumberdaya teknologi informasi 

dasar yang meliputi media penyimpanan, processing power, memory, sistem 

operasi, kapasitas jaringan dan lain lain, yang dapat digunakan oleh penyewa 

untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya.  

Algoritma load balancing yang dapat digunakan seperti Round Robin, 

Ratio, Fastest dan Least Connection. Algoritma Ratio melakukan pembagian 

dengan melihat rasio yang ada pada tiap server, server dengan rasio terbesar diberi 

beban besar dan server dengan rasio kecil akan diberi beban kecil, algoritma 

Fastest membagi beban dengan melihat server mana yang memiliki respon paling 

cepat sedangkan algoritma Least Connection akan membagi beban dengan 

melihat server mana yang memiliki koneksi paling sedikit. Ketiga algoritma ini 

memiliki kelemahan karena membutuhkan komunikasi antar-proses untuk 

menentukan server mana yang akan melayani permintaan yang masuk. Algoritma 

Round Robin dapat memecahkan masalah ini karena algoritma ini membagi beban 

secara bergiliran dan berurutan dari satu server ke server yang lain sehingga 

membentuk putaran. Keuntungan algoritma Round Robin adalah ia tidak 

memerlukan komunikasi antar-proses. 

Penerapan load balancing pada arsitektur fisik dan virtual (cloud) 

memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Pada penelitian ini 

algoritma Round Robin akan diterapkan pada arsitektur fisik dan virtual (cloud) 
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dan kinerjanya akan dianalisa sehingga kita dapat menentukan arsitektur yang 

mana yang terbaik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a) Bagaimana cara mengimplementasikan load balancing dengan algoritma 

Round Robin pada arsitektur fisik dan virtual (cloud)? 

b) Bagaimana cara membuat virtual (cloud) web server menggunakan KVM 

(for Kernel Based Virtual Machine). 

c) Bagaimana cara mengetahui kinerja dari load balancing dengan algoritma 

Round Robin pada lingkungan fisik dan virtual (cloud)? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa terfokus maka ditentukan 

batasan masalah diantaranya adalah sebagai berikut :  

a) Server load balancing dibuat menggunakan Linux CentOS dan 

dikonfigurasikan menggunakan software berbasis web yaitu Piranha. 

b) Algoritma load balancing yang digunakan adalah Round Robin. 

c) Virtualisasi web server menggunakan aplikasi KVM(for Kernel Based 

Virtual Machine). 

d) Pembuatan virtual machine menggunakan software Virtual Machine 

Manager. 

e) Kinerja load balancing diukur dengan parameter Time Response, 

Throughput, Request Lost, dan CPU Utilization. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

a) Dapat mengimplementasikan load balancing dengan algoritma Round 

Robin pada lingkungan fisik dan virtual (cloud). 

b) Dapat membuat virtual (cloud) web server menggunakan KVM (for 

Kernel Based Virtual Machine). 
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c) Dapat menganalisis kinerja dari load balancing dengan algoritma Round 

Robin pada lingkungan fisik dan virtual (cloud). 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah :  

a) Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

teknologi load balancing terutama pengimplementasiannya dalam 

arsitektur fisik dan virtual(cloud) dan literatur yang berhubungan dengan 

algoritma yang digunakan dalam hal ini algoritma Round Robin. Selain itu 

juga dilakukan studi literatur tentang layanan Infrastructure as a Service 

dan virtualisasi server menggunakan KVM(for Kernel Based Virtual 

Machine). Adapun sumber data atau literatur dapat diambil dari buku, 

jurnal, paper dan internet. 

b) Rancangan sistem 

Sistem yang dibangun akan mengimplementasikan load balancing 

pada dua buah web server. Pada arsitektur fisik web server akan dibuat 

pada dua real server yang akan diseimbangkan oleh satu buah load 

balancer. Pada arsitektur virtual dua buah web server virtual berbasis 

KVM dan load balancer akan dibuat dari satu buah real server. Load 

balancer virtual ini yang akan menyeimbangkan dua buah web server. 

Tiap web server setidaknya dapat berfungsi menjalankan web service. 

Untuk mengetahui client dialihkan ke web server yang mana maka akan 

diberikan sedikit perbedaan pada halaman web yang akan dibuat. 

Pembuatan sistem dibagi menjadi dua tahap, yaitu pembuatan load 

balancer dan pembuatan web server. Pertama pembuatan load balancer 

yang akan dikonfigurasikan menggunakan software Piranha. Berikutnya 

pembuatan web server, tiap web server akan diinstall Apache agar dapat 

menjalankan web service. 
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Gambar 1.1 : Rancangan Arsitektur Sistem 

c) Implementasi sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan load balancer yang kemudian 

akan dikonfigurasikan sehingga menggunakan algoritma round robin 

dengan menggunakan aplikasi berbasis web Piranha. Untuk virtualisasi 

web server dan load balancer menggunakan aplikasi KVM(for Kernel 

Based Virtual Machine). Virtual Machine berbasis KVM akan dibuat 

dengan menggunakan aplikasi Virtual Machine Manager.  

d) Evaluasi sistem 

- Pengujian fungsionalitas 

pada bagian ini akan diuji beberapa fungsionalitas dari sistem diantaranya : 

a) Pengujian load balancer, apakah sudah bisa terkoneksi dan 

melakukan pembagian trafik data sesuai dengan algoritma yang 

digunakan. 

b) Pengujian web server, apakah sudah bisa terkoneksi dan berjalan 

dengan baik. 

c) Pengujian virtual web server dan load balancer, apakah virtualisasi 

berhasil dilakukan dan berjalan dengan baik. 

- Pengujian performa 

a) Menguji koneksi, ketika client mengakses data halaman yang ada 

pada web server. 

b) Menguji kinerja dari sistem yang telah dibuat dengan parameter 

Time Response, Throughput, Request Lost, dan CPU Utilization. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang pengenalan Load Balancing, Algoritma Round Robin, Virtualisasi Server 

(IaaS), dan web service. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem load balancing 

pada arsitektur fisik dan virtual. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini Memuat hasil pengujian sistem dan pembahasan terhadap 

sistem yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


