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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini kebutuhan manusia akan internet semakin meningkat. 

Berdasarkan data dari We Are Social (Digital in 2016), pengguna internet aktif di 

seluruh dunia kini mencapai angka 3,41 miliar. Dari tahun ke tahun, jumlah 

pengguna internet bertumbuh hingga 10%. Dan di Indonesia sendiri rata-rata 

pengguna menghabiskan waktu 4,7 jam perhari untuk mengakses internet [1]. 

Ketersediaan informasi yang akurat sekaligus handal sangat dibutuhkan 

pengakses informasi online yang semakin meningkat. Jika sebuah situs penyedia 

informasi diakses oleh banyak user/client mengalami overload, maka kinerja dari 

web server akan down dan ini akan sangat merugikan bagi semua pihak. Selain dari 

akses client yang berlebih down-nya server juga berasal dari kapasitas web hosting 

yang menjadi wadah web server tersebut. Mayoritas web hosting saat ini 

memanfaatkan teknologi virtual machine. 

Salah satu mekanisme untuk lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya 

yang ada adalah dengan memanfaatkan teknologi Docker Container. Docker adalah 

sebuah project open-source yang menyediakan platform terbuka untuk developer 

maupun sysadmin untuk dapat membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi 

dimanapun sebagai sebuah wadah (Container) yang ringan. Docker sangat ringan 

dan cepat jika dibandingkan dengan virtual mesin yang berbasis hypervisor, 

sehingga menjadikan Docker sebagai alternatif yang efisien untuk developer 

tooling. Sebagai light-weight virtualization Docker hampir tidak menambah 

overhead pada mesin host. Sebagai seorang software enginer, kita harus selalu 

mengasumsikan server akan mengalami gangguan yang tak terduga. Untuk 

mengatasi hal ini sangat dibutuhkan sebuah cluter pada server. 

Sedangkan salah satu cara untuk memecahkan masalah server yang down 

adalah dengan menggunakan teknik load balancing. Dengan membagi beban traffic 

pada dua atau lebih jalur secara seimbang dapat mengoptimalkan kinerja dari 

beberapa web server. Tingkat ketersediaan web server bisa tetap terjaga dengan 
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menggunakan load balancing ini. Ditambah dengan adanya failover cluster, ketika 

salah satu atau beberapa server mengalami down, secara otomatis server lain akan 

menggantikan kinerja server yang sedang down. Dengan hanya menggunakan 

beberapa PC (Personal Computer), dapat dijadikan web server yang handal  yang 

disertakan aplikasi HAProxy sebagai load balancing dan CoreOS sebagai sistem 

operasinya[2].   

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai beikut: 

1. Bagaimana membangun web server menggunakan docker yang

dilengkapi cluster memanfaatkan etcd2?

2. Bagaimana mengimplementasikan clustering yang terdiri atas 3 node?

3. Bagaimana menguji clustering pada server agar diketahui unjuk

kerjanya?

1.3. TUJUAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Membangun sebuah web server yang menggunakan teknologi cluster

memanfaatkan etcd2 pada CoreOS.

2. Mengimplementasikan sebuah server cluster yang di manajemen

menggunakan fleet.

3. Menguji unjuk kerja server yang dilengkapi cluster.

1.4. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebaai berikut: 

1. Menggunakan Linux CoreOS  sebagai sistem operasi.

2. Web server menggunakan Nginx.

3. Cluster menggunakan etcd.

4. Tidak membahas tentang storage dan keamanan.


