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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah, serta sistematika 

penulisan laporan. 

1.1 Latar Belakang 

Cloud computing adalah layanan penggunaan sumber daya, software 

maupun hardware berdasarkan kebutuhan pengguna dalam kurun waktu tertentu. 

Arsitektur cloud computing menjadi sebuah paradigma baru dalam system 

distribusi data. Dengan memakai layanan cloud computing, para pengguna 

diberikan hak untuk melakukan akses ke resource yang dimiliki oleh penyedia 

layanan cloud. Sehingga pengguna tidak harus memiliki software ataupun 

membangun insfrastruktur sendiri. Hanya tinggal melakukan akses ke jaringan 

penyedia layanan cloud.   

Jaringan penyedia layanan cloud terdiri dari gabungan beberapa komputer 

yang bekerja bersama dalam beberapa aspek, sehingga bisa dianggap sebagai satu 

sistem atau sering disebut juga Computer Cluster. Clusters biasanya menghubungkan 

beberapa nodes melalui jaringan lokal. Layanan cloud bisa tiba-tiba mati karena 

listrik putus, gangguan software maupun serangan hacker melalui jaringan. 

Sehingga diperlukan sebuah konsep pengamanan yang disebut Availability. 

Availability adalah konsep yang sangat penting dalam sistem Cloud Computing. 

Tujuan utamanya adalah menjaga agar sistem tetap tersedia untuk digunakan oleh 

pengguna. Salah satu metode untuk mencapai Availability dalam Cloud 

Computing adalah Failover, yakni dengan cara memindahkan beban kerja salah 

satu komputer ke komputer lain secara otomatis saat komputer tersebut gagal 

diakses.  

Metode untuk membagi beban kerja melalui beberapa komputer atau 

komputer cluster, jaringan, CPU, disk drive, maupun sumber daya yang lain 

disebut dengan Load Balancing. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penggunaan 
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resource yang optimal, hasil keluaran yang maksimal, respon yang cepat dan 

menghindari overload.  

Karena beberapa perkembangan teknologi dan segala permasalahan yang 

timbul tersebut diataslah, maka pada proyek tugas akhir ini penulis mencoba untuk 

membuat “RANCANG BANGUN HIGH AVAILABILITY BERBASIS LOAD 

BALANCING DAN FAILOVER PADA CLOUD SERVER” untuk mengatasi 

permasalahan dalam cloud computing. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tugas akhir yang telah 

dijelaskan diatas meliputi beberapa hal sebagai berikut :  

1) Bagaimana cara menerapkan load balancer pada cloud computing. 

2) Bagaimana cara menerapkan failover pada cloud computing. 

3) Bagaimana cara menerapkan high availability pada cloud computing. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1) Dapat membangun system load balancer pada cloud computing 

2) Dapat membangun high availability pada cloud computing 

3) Penggunaan metode failover untuk menangani kegagalan system pada salah 

satu node cloud.  

1.4 Batasan Masalah 

Beberapa permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini akan dibatasi 

ruang lingkup pembahasannya, antara lain :  

1) Arsitektur Cloud dibangun pada sistem operasi Ubuntu. 

2) Sistem cloud dibangun menggunakan library openstack. 
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3) Sistem load balancer dibangun menggunakan HAProxy 

4) Sistem failover dan high availability dibangun menggunakan keepalived. 

5) Service cloud menggunakan jenis Infrastructure As A Service  

1.5 Metodologi 

Metodologi penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1) Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur tentang teknologi cloud computing 

yang berkaitan dengan high availability, failover dan load balancing. Antara 

lain tentang library openstack dan heartbeat. Adapun sumber data atau 

literatur diambil dari buku, jurnal, paper dan internet.  

2) Rancangan Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan perancangan system yang akan dibangun 

menggunakan 5 buah PC. Masing masing menggunakan sistem operasi linux 

Ubuntu. Satu PC bertindak sebagai load balancer. Untuk sistem cloud,yang 

terdiri dari 4 buah PC akan diinstall library openstack lengkap dengan semua 

package-nya. Sistem failover akan berada pada controller node. 

3) Implementasi Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi system, dimana satu buah PC 

dilakukan instalasi HAProxy sebagai load balancer. Kemudian dua buah PC 

akan dilakukan instalasi library openstack sebagai controller node sekaligus 

sistem failover. Dua buah PC lainnya akan bertindak sebagai network node 

dan compute node.   

4) Pengujian Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian fungsionalitas dari system. 

Pengujian pertama adalah pengujian sistem cloud. Dimana service cloud 

harus berjalan dengan baik. Kemudian pengujian load balancer, dimana 
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pembagian kerja pada cloud server berjalan dengan baik. Berikutnya adalah 

pengujian sistem failover. Dimana nantinya akan dilakukan simulasi gagalnya 

salah satu controller node untuk melayani permintaan service. 

5) Penyusunan Laporan dan kesimpulan 

Pada tahap terakhir ini dilakukan penyusunan laporan yang mengacu pada 

pedoman penulisan ilmiah dimana dalam hal ini penulisan laporan tugas akhir 

yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak jurusan Teknik Informatika. 

Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil implementasi dan pengujian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan untuk dapat memudahkan 

pembahasan dalam tugas akhir ini dengan membagi dalam beberapa BAB, 

diantaranya sebagai berikut :  

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

penyelesaian masalah dan sistematika penulisan.  

BAB II  : Landasan Teori 

Pada bab ini akan dibahas beberapa teori penunjang yang 

berhubungan dengan pokok bahasan dalam tugas akhir ini. 

Seperti menjelaskan tentang konsep dasar dari Cloud Computing, 

Failover, High Availability dan Load Balancer. 

BAB III : Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem yang akan 

dibangun, meliputi desain sistem, teknologi yang digunakan 

beserta rancangannya, serta tahapan pembangun sistem. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 
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Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari sistem 

berdasarkan hasil rancangan yang telah dibuat, yang selanjutnya 

dilakukan pengujian terhadap fungsionalitas dari sistem yang 

telah dibangun. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 

pelaksanaan tugas akhir ini, serta saran untuk pengembangan 

sistem di masa yang akan datang. 


