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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Failover adalah sebuah mekanisme pemindahan kerja server, dari server utama (primary

server) ke backup server (secondary server) ketika server utama mengalami kegagalan atau tidak

dapat melayani request dari client secara otomatis. Failover menyediakan secondary server yang

dapat menggantikan peran primary server kapanpun dibutuhkan. Failover diimplementasikan

dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan layanan yang disediakan oleh server tersebut.

Ukuran yang paling umum dari failover cluster adalah dua node, yang merupakan syarat

minimum untuk melakukan redundansi.

Database pada masa sekarang ini dituntut agar dapat berjalan dengan cepat, memiliki

kehandalan yang tinggi dan tetap hidup dalam waktu yang lama. Oracle Data Guard adalah salah

satu solusi High Availability yang ditawarkan oleh Oracle.Tujuannya adalah untuk membuat

backup database agar jika sewaktu-waktu database production (primary) mati maka database

backup tersebut bisa menggantikan peran sebagai production database.Setiap terjadi perubahan

pada primary database, maka standby database segera diupdate, sebisa mungkin diusahakan agar

perbedaan data antara primary database dan standby database kecil.

Data Guard menyediakan layanan-layanan untuk membuat, mengelola, serta melakukan

monitoring terhadap satu atau lebih standby database agar production database dapat bertahan

dari bencana dan atau kerusakan data. Standby database adalah salinan dari production database

yang konsisten secara transaksional.

Jika production database mengalami downtime karena sebab tertentu, maka Data Guard

akan mengalihkan tugas dan fungsi dari production database kepada standby database. Downtime

pun dapat di minimalisir. Dengan Data Guard dapat meningkatkan performance dari production

database dengan menyerahkan backup dan operasi reporting kepada standby database.

Oleh sebab itu maka di rasa perlu membuat sebuah sistem yang dapat mendukung dan

menjaga ketersediaan layanan yang disediakan oleh server agar memenuhi prinsip high

availability. Mekanisme failover clustering yang di rancang akan memindahkan peran primary

server ke secondary server ketika primary server tidak dapat di akses. Tetapi setelah primary

server pulih, maka peran primary server akan di kembalikan seperti sedia kala.
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1.2 Tujuan
Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

 Dapat membuat secondary server yang menangani request dari client apabila primary server

tidak dapat di akses.

 Dapat menjalankan proses switching dari primary server ke secondary server dengan baik.

 Secondary server dapat menjalankan peran primary server ketika primary server tidak dapat

di akses.

 Primary server dapat digunakan lagi setelah di tangani kegagalannya (switching kembali dari

secondary server ke primary server).

1.3 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Bagaimana proses switching bekerja (berjalan) dari primary server ke secondary server?

 Apakah secondary server dapat menggantikan peran primary server ketika terjadi gangguan

pada primary server?

 Apakah primary server dapat digunakan lagi setelah adanya proses perbaikan (pengembalian

peran)?

1.4 Batasan Masalah
Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan tugas

akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut:

 Server dan client sama-sama menggunakan Oracle Database (Homogeneous).

 Tidak membahas proses transaksi antara client dan server lebih lanjut.

 Tidak membahas load balancing.

1.5 Metode Penyelesaian Masalah
Sistem ini akan dibuat dengan beberapa metode dan beberapa tahap diantaranya adalah:

a) Studi Pustaka dan Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan aktifitas untuk penggalian data, informasi, dan literatur yang

berkaitan dengan Failover, Web Server, Oracle Data Guard dan bagaimana menerapkan

suatu hasil analisis tersebut kedalam implementasi. Selain itu juga digunakan studi
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literatur untuk kelengkapan data dalam penelitian.Adapun sumber data atau literatur di

ambil dari buku, jurnal, paper dan internet.

b) Analisis dan Desain System

Pada tahap ini dilakukan suatu analisis kebutuhan dari sistem yang akan di

bangun. Kebutuhan sistem yang akan dibangun dapat digambarkan dengan skema di

bawah ini.

Gambar 1.1 Skema/Gambaran Rancangan Sistem

Pengembangan sistem yang akan dibuat menggunakan tahapan Software

Development Life Cycle (SDLC). Teknologi Failover ini akan digunakan sebagai proses

switching dari primary server ke secondary server. Yang mana alur kerja sistem di

gambarkan sebagai berikut.
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Primary Server Standby Server

Failover Switch

Client

Sebelum Terjadi Failure
Standby Server Tidak

Terlihat

Gambar 1.2 Secondary Server Sebelum terjadi Failure

Ketika terjadi bencana:

Primary Server Standby Server

Failover Switch

Client

Gambar 1.3 Primary server ketika terjadi failure
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Primary Server Standby Server

Failover Switch

Client

Setelah Perbaikan, Akan
Ada Mekanisme Switching
Kembali Ke Primary Server

Gambar 1.4 Proses Switching Kembali Dari Secondary Server Ke Primary Server

Untuk design alur sistem ini yaitu:

1. Sebelum terjadi bencana, Secondary Server tidak terlihat oleh client.

2. Client melakukan transaksi data dengan Primary Server.

3. Ketika terjadi failure pada Primary Server, secara otomatis peran Primary Server

akan di switch ke Secondary Server.

4. Client melakukan transaksi dengan Secondary Server.

5. Setelah Primary Server sudah di pulihkan, maka akan ada mekanisme

pengembalian peran dari Secondary Server ke Primary Server.

c) Implementasi
Pada tahap ini dilakukan penerapan sistem untuk komunikasi Client dengan

Primary Server dan replikasi data dari Primary Server ke Secondary Server. Langkah-

langkah yang di lakukan untuk membangun sistem ini adalah, Pertama persiapkan tools

yang di butuhkan seperti Oracle Data Guard dan Web Server yang akan digunakan

sebagai layanan yang akan di akses oleh Client. Proses selanjutnya adalah instalasi

Oracle pada Primary Server dan Secondary Server, kemudian dilanjutkan dengan

mengkonfigurasi Oracle Data Guard pada Primary Server dan Secondary Server

kemudian instalasi Web Server pada Primary Server dan Secondary Server.
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d) Pengujian
Pada bagian akan diuji dengan memutuskan koneksi antara Client dengan

Primary Server. Bagaimana mekanisme switching bekerja? Kemudian di uji dapatkah

Secondary Server menjalankan peran Primary Server? Kemudian akan di uji apabila

Primary Server sudah pulih, dapatkah peran Primary Server di kembalikan (switching

kembali dari Secondary Server ke Primary Server)?

e) Pembuatan Laporan
Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah

selesai.Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian serta

kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.

1.6 Sistematika Penulisan
Tugas akhir ini di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, serta

metode penyelesaian masalah dari tugas akhir yang di kerjakan.

BAB II : DASAR TEORI

Berisi teori-teori yang menunjang dalam pengerjaan tugas akhir ini terutama

mengenai Oracle Data Guard dan Failover.

BAB III : PERANCANGAN SISTEM

Berisi persiapan dan rancangan sistem yang akan di kerjakan pada tugas akhir ini

secara rinci.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Berisi paparan proses pengerjaan serta pengujian yang dilakukan pada sistem.

Pada bab ini, sistem akan di paparkan secara rinci mengenai kebaikan dan

keburukan dari sistem yang di buat.

BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari keseluruhan proses pengerjaan tugas akhir ini dan

saran-saran untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada sistem yang telah

dibuat untuk pengembangan dan penyempurnaan di masa mendatang.


