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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada awalnya, komputer pribadi (stand alone), menggunakan program 

sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa ada mekanisme komunikasi data antar-

komputer.  Seiring dengan adanya revolusi di bidang teknologi informasi, kini 

komputer dapat bekerja dalam sistem jaringan komunikasi baik jarak dekat maupun 

jarak jauh, seperti yang terimplementasikan dalam jaringan lokal maupun jaringan 

global [1]. 

Sebuah komputer yang bekerja secara individual rnempunyai banyak 

kelemahan dan keterbatasan dalam kinerjanya. Jika kita ingin menggunakan 

perangkat tambahan maka perangkat tersebut harus terhubung dengan komputer 

yang bersangkutan. Misalnya kita ingin menghubungkan sebuah komputer dengan 

printer, plotter, ataupun scanner. Maka komputer lain tidak bisa menggunakan 

perangkat tersebut kecuali jika kita juga menghubungkannya dengan komputer 

yang bersangkutan. Dalam hal ini kita harus menyediakan sejumlah perangkat 

tambahan sesuai dengan jumlah komputer yang akan mengolahnya. Begitu pula 

dengan data yang tersimpan di dalamnya kita tidak bisa menggunakan data tersebut 

dengan komputer yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 

menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain, agar setiap sumber 

daya yang terhubung di dalamnya dapat digunakan secara bersama-sama. Inilah 

yang disebut dengan istilah: Sistem Jaringan Komputer (Computer Networking 

System) [3].  

Dalam penerapannya, terdapat 2 cara membangun sebuah jaringan Session 

Based Desktop Virtualization yang bisa menekan biaya, dalam hal ini menggunakan 

sebuah terminal yang bernama NComputing dimana sebuah alat yang berguna 

memvirtualisasikan thin client pada sebuah alat yang saling berkomunikasi dengan 

menggunakan software VSpace dan Linux Terminal Server Project (LTSP).  

 Konsep Kerja PC thin-client, merupakan suatu sistem yang diterapkan pada 

jaringan komputer, dimana seluruh proses kerja dalam jaringan tersebut ditangani 

oleh server. Client hanya berposisi sebagai dumb terminal yang menjadi media bagi 
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pengguna dalam menjalankan server. Produk NComputing sendiri sebenarnya 

adalah sebuah terminal yang memvirtualisasikan komputer client pada sebuah 

hardware sebagai jembatan penghubung antara client dan server. Terminal tersebut 

hanya berisi konektor monitor, keyboard, mouse dll. NComputing sendiri 

menggunakan software VSpace yang menciptakan desktop virtual pada pc yang di 

share dengan membagi-bagi sumber-sumber komputer ke sesi-sesi yang bersifat 

bebas (independent) sehingga dapat memberikan pengalaman penggunanya seperti 

halnya menggunakan sebuah pc umumnya [3]. 

LTSP (Linux Terminal Server Project) adalah aplikasi untuk membangun 

jaringan thin-client atau diskless. Client-server LTSP disebut thin client karena 

komputer client hanya digunakan untuk menjalankan sistem operasi minimal, 

sedangkan semua program aplikasi dijalankan di server. Jaringan LTSP juga 

disebut diskless, karena komputer client tidak bekerja dengan harddisk sendiri. 

LTSP pada intinya adalah satu set script yang memungkinkan kita menampilkan 

layar server di client, Tentu saja di dalamnya jauh lebih kompleks, ada fasilitas 

remote boot, remote file system, hardware auto detection, remote multimedia & 

output, dll. LTSP menyediakan suatu cara untuk menggunakan komputer kerja 

murah baik sebagai terminal yang berbasis grafis maupun yang berbasis teks pada 

server GNU/Linux. Dengan menggunakan LTSP kita dapat menggunakan low end 

PC dan membuang hardisk, floppy, dan CD ROM nya, dengan menambahkan LAN 

card yang dapat diboot [4]. 

Komputer dengan teknologi terbaru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Bayangkan saja bila ada pekerjaan dalam jaringan yang membutuhkan upgrade 

komputer secara bersamaan, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Sehingga, bagi mereka yang terbatas investasinya dan bekerja dalam jaringan tentu 

tidak akan bekerja secara maksimal. Latar belakang inilah yang membuat penulis 

mengangkat judul “Analisis Perbandingan Performa Session Based Desktop 

Virtualization antara NComputing dengan Linux Terminal Server Project (LTSP)”. 

Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis performa PC Server pada arsitektur 

jaringan NComputing device yang membangun sebuah jaringan berbasis Session 

Based menggunakan sebuah hardware yang memvirtualisasikan sebuah komputer 

thin client dan LTSP, yakni PC client pada linux yang murni menggunakan sebuah 
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jaringan thin client Local Area Network (LAN) didalamnya dengan sebuah PC 

untuk setiap usernya dengan tanpa harddisk.   

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Bagaimana menganalisis arsitektur jaringan komputer Session Based Desktop 

Virtualization antara NComputing dengan LTSP?  

b. Bagaimana menganalisis perbandingan arsitektur jaringan komputer Session 

Based Desktop Virtualization antara NComputing dengan LTSP ? 

c. Bagaimana mengkonfigurasi jaringan komputer Session Based Desktop 

Virtualization antara NComputing dengan LTSP? 

d. Bagaimana menganalisis serta membandingkan hasil pengujian performa 

Server dan performa jaringan pada Session Based Desktop Virtualization antara 

NComputing dengan LTSP? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai pada Analisa Session Based Desktop Virtualization 

dengan NComputing dan LTSP adalah sebagai berikut:  

a. Membangun sebuah jaringan komputer menggunakan Session Based Desktop 

Virtualization dengan NComputing dan LTSP, kemudian dianalisis arsitektur 

jaringannya.  

b. Dapat menganalisis perbandingan arsitektur jaringan komputer Session Based 

Desktop Virtualization antara NComputing dengan LTSP. 

c. Dapat mengkonfigurasi Session Based Desktop Virtualization antara 

NComputing dan LTSP dalam sebuah jaringan komputer berbasis Local Area 

Network (LAN). 

d. Dapat menganalisis serta membandingkan data dari hasil pengujian performa 

server dan performa jaringan pada Session Based Desktop Virtualization antara 

NComputing dengan LTSP.  

1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembahasan selanjutnya, agar tidak melebar dari topic yang sudah 

ditentukan saya membatasi tulisan ini antara lain: 
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a. Terdapat 2 pengujian performa pada penelitian ini, yaitu performa Server dan 

performa Jaringan yang digunakan. 

b. Analisa performa server menggunakan penghitungan kinerja Processor, 

memori dll 

c. Analisa performa jaringan menggunakan analisa pada sisi QOS. 

d. Implementasi Jaringan Komputer dibangun menggunakan 1 jaringan Lokal 

Area Network (LAN) 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah: 

a. Studi literatur 

Merupakan tahap pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan 

jaringan Session Based Desktop Virtualization dengan NComputing dan LTSP. 

Pengumpulan informasi bisa melalui buku-buku, jurnal dan literatur 

berdasarkan permasalahan Session Based Desktop Virtualization ini. 

b. Implementasi  

Berdasarkan data yang telah diperoleh maka pembuatan Session Based 

Desktop Virtualization meliputi: 

1. Instalasi Hardware 

 NComputing 

Hardware yang sudah tersedia akan dirangkai sedemikian rupa 

sehingga bisa menjalankan sistem PC cloning dengan menggunakan 1 

server. Adapun di sisi Client hanya munggunakan layar monitor, 

keyboard, mouse, serta sebuah NComputing seri X350 (untuk 3-4 client). 

Dibangun berdasarkan pada Topologi Star yang memusatkan seluruh 

komunikasi data pada sebuah NComputing seri X350. 

 LTSP 

LTSP yang menggunakan jaringan berbasis Thin Client berfungsi 

sebagai penghubung monitor, keyboard dan mouse saja, semua aktifitas 

tetap berada di server. Komunikasi antara server dan client akan 

dihubungkan dengan jaringan LAN menggunakan 1 router. 
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2. Instalasi Software 

Pada penelitian ini, OS yang digunakan adalah Ubuntu 14.10. Pada 

Ncomputing, terdapat software VSpace untuk menciptakan desktop virtual 

pada monitor yang tersambung dengan alat NComputing. 

Adapun pada jaringan yang berbasis LTSP, server akan diinstall paket-

paket yang dibutuhkan dalam membangun sebuah jaringan LTSP, kemudian 

memasukkan command konfigurasi LTSP. 

c. Pengujian 

Adapun  bentuk pengujian performa server yang dilakukan adalah 

menganalisa kecepatan Kinerja Processor dan Memory dalam mengeksekusi 

Request-Response dari masing-masing Client dan Server yang biasa disebut 

benchmark. Sedangkan pada pengujian performa jaringan menggunakan 

analisa QOS  

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan penulisan serta penyusunan proyek tugas akhir ini dapat direncanakan 

sebagai berikut:   

1. BAB I PENDAHULUAN 

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

metodologi peneletian, serta sistematika pembahasan dari tugas akhir ini. 

2. 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.  

3. BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas rancangan Session Based Desktop Virtualization dengan 

menggunakan NComputing dan Linux Terminal Server Project. Pada bab ini 

juga akan dijelaskan tahap-tahap implementasi, analisis, dan pengujian sistem 

yang dirancang. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang implementasi dari Session Based 

Desktop Virtualization dengan menggunakan NComputing dan Linux 
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Terminal Server Project. Serta Memuat proses pengujian dan hasil pengujian 

terhadap sistem yang telah dibangun. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penerapan dan pengujian

sistem agar sistem dapat dikembangkan atau disempurnakan .


