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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. COREOS 

CoreOS adalah sistem operasi open-source yang ringan berbasis kernel Linux 

dan dirancang untuk menyediakan infrastruktur untuk clustered deployments. 

CoreOS berfokus pada otomatisasi, kemudahan penyebaran aplikasi, keamanan, 

keandalan dan skalabilitas. Sebagai sistem operasi, CoreOS hanya menyediakan 

fungsi minimal yang diperlukan untuk mengelola aplikasi dalam container [3]. 

CoreOS memiliki dasar yang sama dengan Gentoo Linux, Chrome OS dan 

Chromemium OS, dengan cara menggunakan kit pengembangan perangkat lunak 

umum mereka (SDK) sebagai basis sambil menambahkan fungsi baru dan 

mengubahnya untuk mendukung hardware yang digunakan di server. Pada Januari 

2015, CoreOS secara aktif dikembangkan, terutama oleh Alex Polvi, Brandon 

Philips dan Michael Marineau, dengan fitur utama yang tersedia di dalam versi 

stable release [3]. 

CoreOS mengotomatiskan pembaruan perangkat lunak untuk memastikan 

keamanan yang lebih baik dan keandalan mesin dan container yang  berjalan di 

cluster skala besar. Pembaruan sistem operasi dan patch keamanan secara teratur 

dilakukan CoreOS Linux tanpa memerlukan intervensi oleh administrator. Ketika 

aplikasi didistribusikan, update otomatis ini secara otomatis meningkatkan 

keamanan tanpa menyebabkan downtime layanan. Semua kode aplikasi dan 

dependensi aplikasi diisolasi dalam container, berarti update sistem operasi ini 

dapat memberikan fitur terbaru dan perbaikan keamanan tanpa resiko dengan 

aplikasi berjalan [4]. 

2.2. CLUSTER 

Thomas Sterling (2001:14) dalam bukunya Beowulf Cluster Computer with 

Linux menyatakan bahwa clustering adalah konsep dan teknik yang powerfull untuk 

mendapatkan kapabilitas yang lebih besar dari sekumpulan (class) komponen atau 

benda. Cluster merupakan mekanisme yang mendasar untuk membuat 
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kompleksitas dan keberagaman melalui pengumpulan dan penggabungan dari 

elemen-elemen dasar yang sederhana [5]. 

Cluster, dalam ilmu komputer dan jaringan komputer adalah sekumpulan 

komputer (umumnya server jaringan) independen yang beroperasi serta bekerja 

secara erat dan terlihat oleh client jaringan seolah-olah komputer-komputer tersebut 

adalah satu buah unit komputer. Proses menghubungkan beberapa komputer agar 

dapat bekerja seperti itu dinamakan dengan Clustering. Komponen cluster biasanya 

saling terhubung dengan cepat melalui sebuah interkoneksi yang sangat cepat, atau 

bisa juga melalui jaringan lokal (LAN) [6]. 

Ketentuan untuk membentuk cluster komputer adalah sebagai berikut : 

 Komputer tunggal yang digabungkan tersebut dapat berupa komputer 

pribadi, atau komputer server [7]. 

 Masing-masing komputer tunggal terkoneksi menjadi cluster komputer 

melalui jaringan Ethernet [7]. 

 Diperlukan software seperti MPI untuk komunikasi antar komputer 

tunggal dalam jaringan cluster komputer [7]. 

2.3. DOCKER 

Docker merupakan project open-source yang menyediakan platform terbuka 

dalam bentuk teknologi virtualisasi berbasis container, ditujukan bagi para 

developer maupun sysadmin untuk dapat membangun, membundel dan 

menjalankan aplikasi dimanapun dalam satu container yang ringan. Mirip seperti 

Virtual Machine namun lebih ringan karena Docker tidak membawa keseluruhan 

sistem operasi, melainkan berbagi sistem dengan host induknya [8]. 

Docker menyatukan perangkat  lunak dalam filesystem lengkap yang berisi 

semua yang diperlukan menjalankannya: source code, paket sistem untuk runtime, 

perangkat sistem, sistem pustaka software – apapun yang dapat diinstal pada server. 

Hal ini menjamin bahwa perangkat lunak akan selalu berjalan sama, tidak 

tergantung pada lingkungannya. Pada perkembangan terkini, Docker bahkan bisa 

dijalankan diatas sistem Windowsmaupun MacOS [8]. 
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2.1.1. Arsitektur Docker 

Arsitektur Docker menggunakan client dan server. Docker client 

mengirimkan request ke docker daemon untuk untuk membangun, 

mendistribusikan, dan menjalankan container docker. Keduanya docker 

client dan daemon dapat berjalan pada sistem yang sama. Antara docker 

client dan docker daemon berkomunikasi via socket menggunakan 

RESTful API [9]. 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Docker [9] 

2.1.2. Istilah-Istilah Dalam Docker 

 Docker Client : Adalah seperangkat perintah command line untuk 

mengoperasikan docker container, misalnya membuat container, 

start/stop container, menghapus (destroy), dan sebagainya. Docker 

client hanya bertugas mengirim perintah saja. Pekerjaan 

sesungguhnya dilakukan oleh docker daemon [9]. 

 Docker Container : Adalah virtual machine atau guest operating 

system. Aplikasi kita berjalan di dalam docker container dan 

merasa bahwa dia berjalan di dalam sistem operasi biasa. Docker 

container berjalan di atas docker engine [9]. 

 Docker Daemon : Adalah aplikasi yang berjalan di host machine. 

Docker server berjalan di background (sebagai daemon) dan 

menunggu perintah dari docker client. Begitu mendapatkan 

perintah, docker server bekerja membuat container, 

menjalankan/mematikan container, dan sebagainya [9]. 
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 Docker Engine : Adalah gabungan aplikasi yang menjalankan 

docker container, docker client, dan docker daemon. Dia 

menyediakan layanan umum agar container dapat berjalan dengan 

baik, misalnya: networking, storage, alokasi memori, CPU, dan 

sebagainya [9]. 

 

Gambar 2.2 Docker Engine [9] 

 Docker Image : Adalah template yang digunakan untuk membuat 

container. Contohnya, ada image Ubuntu, CentOS, dan 

sebagainya. Kita juga bisa membuat image baru dari image yang 

lama. Misalnya kita buat image Ubuntu yang sudah terinstal Java 

dan MySQL [9]. 

 Docker Machine : Adalah sistem untuk mengelola docker engine. 

Dia bisa menginstal engine baru di berbagai target. Saat ini dia 

mendukung VirtualBox, Digital Ocean, dan Amazon. Dengan 

Docker Machine, kita bisa membuat dan menjalankan container 

dengan docker client, dan hasilnya container kita berjalan di local 

(dengan VirtualBox) atau di cloud (dengan DigitalOcean atau 

Amazon) [9]. 



7 

 

2.4. WEB SERVER 

Web server merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi 

menerima permintaan (request) berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS 

dari client yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali (response) 

hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen 

HTML [10]. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa web server merupakan 

pelayan (pemberi layanan) bagi web client (browser) seperti Mozilla, Chrome, 

Internet Explorer, Opera, Safari dan lain sebagainya, supaya browser dapat 

menampilkan halaman atau data yang anda minta. 

2.1.3. Cara Kerja Web Sever 

Sederhananya tugas web server adalah untuk menerima permintaan 

dari client dan mengirimkan kembali berkas yang diminta oleh client 

tersebut. 

Seperti yang sudah saya informasikan diatas bahwa client yang 

dimaksud disini adalah komputer desktop yang memiliki atau telah 

menginstall web browser seperti Chrome, Mozilla, Opera dan lain-lain 

yang dapat terhubung ke web server melalui jaringan internet atau 

intranet. 

Perangkat lunak web server terdapat pada komputer server, dan di 

komputer ini pula-lah data-data Website  tersimpan dengan rapih. Sama 

halnya dengan komputer client, komputer server juga harus terhubung 

dengan jaringan internet atau jaringan intranet untuk dapat diakses oleh 

client. 

Pada saat client (browser) meminta data web page kepada server, 

maka instruksi permintaan data oleh browser tersebut akan dikemas di 

dalam TCP yang merupakan protokol transport dan dikirim ke alamat 

yang dalam hal ini merupakan protokol berikutnya yaitu Hyper Text 

Transfer Protocol (HTTP) dan atau Hyper Text Transfer Protocol Secure 

(HTTPS). Data yang diminta dari browser ke web server disebut dengan 

HTTP request yang kemudian akan dicarikan oleh web server di dalam 

komputer server. Jika ditemukan, data tersebut akan dikemas oleh web 
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server dalam TCP dan dikirim kembali ke browser untuk ditampilkan. 

Data yang dikirim dari server ke browser dikenal dengan HTTP 

response. Jika data yang diminta oleh browser tersebut ternyata tidak 

ditemukan oleh web server, maka web server akan menolak permintaan 

tersebut dan browser akan menampilkan notifikasi error 404 atau Page 

Not Found. 

Meskipun proses atau cara kerja web server diatas seperti sangat 

rumit, tapi pada prakteknya proses tersebut berlangsung dengan sangat 

cepat. Anda bahkan bisa sampai tidak menyadari bahwa pada saat anda 

meminta suatu halaman web, ternyata hal itu membutuhkan proses yang 

sangat panjang sampai halaman tersebut dapat anda lihat di browser 

anda. 

2.1.4. Fungsi Web server 

Fungsi utama dari web server adalah untuk mentransfer atau 

memindahkan berkas yang diminta oleh pengguna melalui protokol 

komunikasi tertentu. Oleh karena dalam satu halaman web biasanya 

terdiri dari berbagai macam jenis berkas seperti gambar, video, teks, 

audio, file dan lain sebagainya, maka pemanfaatan web server berfungsi 

juga untuk mentransfer keseluruhan aspek pemberkasan dalam halaman 

tersebut, termasuk teks, gambar, video, audio, file dan sebagainya. 

Pada saat anda ingin mengakses sebuah halaman Website , 

biasanya anda mengetik halaman tersebut di browser seperti mozilla, 

chrome dan lain-lain. Setelah anda meminta (biasanya dengan menekan 

enter) untuk dapat mengakses halaman tersebut, browser akan 

melakukan permintaan ke web server. Disinilah web server berperan, 

web server akan mencarikan data yang diminta browser, lalu 

mengirimkan data tersebut ke browser atau menolaknya jika ternyata 

data yang diminta tidak ditemukan. 

Beberapa contoh web server yang paling banyak digunakan 

diantaranya adalah: 

 Apache 

 Apache Tomcat 
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 Microsoft Internet Information Services (IIS) 

 Nginx 

 Lighttpd 

 Litespeed 

 Zeus Web server 

2.1.5. Fitur Web server 

 HTTP 

 Logging 

 Virtual Hosting 

 Pengaturan Bandwith 

 Otentifikasi 

 Kompresi Konten 

 HTTPS 

 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adalah protokol yang 

digunakan oleh web server dan web browser untuk dapat berkomunikasi 

antara satu sama lain. Sedangkan HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 

Secure) adalah merupakan versi aman (secure) dari HTTP. Biasanya 

protokol HTTP menggunakan port 80 dan protokol HTTPS 

menggunakan port 443. Untuk mengenal dan membedakan keduanya, 

anda bisa lihat pada saat anda mengakses suatu halaman Website  apakah 

berwalan http:// atau https://. 

Web server biasanya telah dilengkapi pula dengan mesin 

penerjemah bahasa skrip yang memungkinkan web server dapat 

menyediakan layanan situs dinamis, yaitu situs yang dapat berinteraksi 

dengan pengunjung dengan memanfaatkan pustaka tambahan seperti 

PHP dan ASP. 

2.1.6. Jenis Website 

Berdasarkan keter-update-an isi web, Website dibagi menjadi 2: 
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 Website  Standar (Statis) 

Website  ini merupakan Website  yang isi tampilannya selalu 

sama dan tidak akan pernah berubah kapan pun kita melihatnya 

dengan tampilannya selalu tetap dan tidak terkoneksi dengan 

database.(jika tidak di-update). Website  ini hanya 

memungkinkan user untuk melihat isi dan informasi Website  

tersebut tanpa bisa melakukan interaksi. Yang bisa dilakukan 

user hanyalah mengklik image dan link yang ada untuk berpindah 

dari halaman satu ke halaman yang lain. Website  ini biasanya 

hanya berisi tag-tag HTML murni, CSS dan java script sebagai 

bahasa script-nya [11]. 

 

Gambar 2.3 Alur website statis [11] 

 Website  Dinamis 

Website  yang isi tampilannya tidak statis. Website  ini dibagi 

menjdi 2 bagian yaitu: 

1. Client Side Technology Client side Technology adalah 

teknologi web programming dimana script dijalankan 

komputer client, tanpa berinteraksi dengan server. Di 

client slide teknlogi ini, kode script sangat bergantung 

pada browser yang digunakan. Contoh script: java script, 

VB script, ActiveX Contorl, Java Applets. 

 

Gambar 2.4 Alur website dinamis [11] 
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2. Server Side Technology Server Side Technology adalah 

teknologi web dengan script dijalankan di server, 

kemudian hasil dari pemrosesan itu kemudian 

dikirimkan ke client (browser) dalam bentuk HTML 

murni sehingga bisa ditampilkan oleh pengguna. 

 

Keunggulan Server Side Technology: - Tidak tergantung 

pada browser - lebih aman, karena script di server tidak bisa 

dilihat browser - waktu load lebih cepat karena yang diunduh 

adalah dokumen HTML murni. Contoh script: PHP, ASP (Active 

Server Page), CGI (Common Gateway Interface). 

2.5. NGINX 

Nginx, merupakan server HTTP ringan yang berasal dari Rusia (diucapkan 

mesin X). Nginx mulai dikembangkan pada tahun 2002, pertama kali dikembangan 

oleh Igor Sysoev untuk kebetuhan salah satu Website  Rusia yang memiliki high 

traffic yaitu Rambler yan per September 2008 menerima lebih dari 500 juta 

permintaan HTTP per hari. Namun saat ini Nginx telah digunakan oleh beberapa 

web populer di dunia seperti Facebook, Nertflix, WordPress, SourceForge, dan 

banyak lainnya. Karena Nginx telah terbukti efisien, ringan, dan merupakan web 

server yang powerfull [15]. 

Nginx lebih efisien dibandingkan dengan aplikasi web server yang lain, 

terutama dalam hal kecepatan. Memanfaaatkan soket asynchronous, Nginx tidak 

menghasilkan banyak proses sebanyak penerimaan permintaan. Satu proses per 

core suffces sanggup menangani ribuan koneksi, sehingga dapat meringankan 

beban CPU dan konsumsi memori. 

2.1.7. Fitur Nginx 

 Kemampuan meng-handle banyak koneksi tanpa memakan banyak 

memory. Cocok bagi anda yang menggunakan VPS kecil dengan 

memory dedicated 256M-512M [12]. 

 Kemampuan menjalankan file statis, index file, dan auto indexing 

[12]. 
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 Bisa dijalankan untuk proxy dengan kemampuan caching [12]. 

 Load Balancer [12]. 

 Fault Tolerance [12]. 

 TLS/SSL [12]. 

 Support FastCGI, SCGI, dan uwsgi dengan kemampuan caching 

[12]. 

 Support virtual server (server block) berbasis nama domain dan IP 

[12]. 

 Support IPv6 [12]. 

 Support kompresi gzip [12]. 

 Support URL Rewrite [12]. 

 Support Streaming FLV dan MP4 [12]. 

 Support limitasi untuk koneksi/rikues dari satu alamat [12]. 

 Keep-Alive [12]. 

2.6. HAPROXY 

HAProxy adalah solusi gratis, sangat cepat dan dapat diandalkan menawarkan 

ketersediaan tinggi, load balancing, dan proxy untuk TCP dan HTTP berbasis 

aplikasi. Ini sangat cocok untuk situs web lalu lintas yang sangat tinggi dan cukup 

banyak dikunjungi di dunia. Selama bertahun-tahun HAProxy telah menjadi standar 

opensource load balancer, dapat dijalankan disebagian besar distro linux, dan 

sering digunakan secara default di platform cloud [13]. 

Mode operasinya membuat integrasi ke dalam arsitektur yang ada sangat 

mudah dan tanpa risiko, namun masih menawarkan kemungkinan untuk tidak 

mengekspos web server yang rentan untuk bekerja, seperti di bawah ini [13]: 
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Gambar 2.5  Alur HAProxy [13] 

HAProxy melibatkan beberapa teknik umum yang ditemukan di arsitektur 

Sistem Operasi untuk mencapai kinerja maksimal, antara lain [13]: 

 a single-process, Model-event sangat mengurangi biaya saklar konteks 

dan penggunaan memori. Pengolahan beberapa ratusan tugas dalam 

milidetik adalah mungkin, dan penggunaan memori dalam urutan 

beberapa kilobyte per sesi sementara memori dikonsumsi dalam server 

preforked atau ulir lebih dalam urutan megabyte per proses [13]. 

 O(1) event checker: pada sistem yang memungkinkan (Linux dan 

FreeBSD) mendeteksi sesaat dari connection apapun antara puluhan ribu 

[13]. 

 Delayed updates: memastikan bahwa kita tidak pernah memperbarui 

event kecuali benar-benar diperlukan. Ini menghemat banyak panggilan 

sistem [13]. 

 Single-buffering: tanpa data apapun menyalin antara membaca dan 

menulis bila memungkinkan. Ini menghemat banyak siklus CPU dan 

bandwidth memori yang berguna. Seringkali, kemacetan akan menjadi I / 

O bus antara CPU dan antarmuka jaringan. Pada 10-100 Gbps, bandwidth 

memory bisa menjadi hambatan juga [13]. 
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 Zero-copy forwarding: mungkin menggunakan sambatan () system call di 

Linux, dan hasil secara real nol-copy dimulai dengan Linux 3.5. Hal ini 

memungkinkan perangkat sub-3 Watt kecil seperti Seagate Dockstar 

untuk meneruskan lalu lintas HTTP pada satu gigabit/s [13]. 

 MRU pengalokasi memori menggunakan ukuran pool memori untuk 

alokasi memori langsung mendukung daerah hot cache di atas cold cache. 

Hal ini secara dramatis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat sesi baru [13]. 

 Work factoring: seperti beberapa menerima () sekaligus, dan kemampuan 

untuk membatasi jumlah menerima () periterasi ketika berjalan dalam 

mode multi-proses, sehingga beban merata antara proses [13]. 

 CPU-affinity: didukung ketika berjalan dalam mode multi-proses, atau 

hanya untuk beradaptasi dengan perangkat keras dan menjadi yang paling 

dekat inti CPU untuk mengelola NIC sementara tidak bertentangan 

dengan itu [13]. 

 Tree-based storage: membuat penggunaan berat dari Elastic Binary Tree. 

Ini digunakan untuk memerintahkan keep timer, untuk memerintahkan 

runqueue ordered, untuk mengelola round-robin dan antrian paling-conn, 

untuk mencari ACL atau kunci dalam tabel, dengan hanya O (log (N)) 

biaya [13]. 

 Optimized timer queue: timer tidak bergerak di tree jika mereka ditunda, 

karena bersesuaian bahwa mereka bertemu mendekati nol sejak mereka 

sebagian besar digunakan untuk penanganan timeout. Hal ini semakin 

mengoptimalkan penggunaan ebtree [13]. 

 optimized HTTP header analysis: header diurai ditafsirkan dengan cepat, 

dan parsing yang dioptimalkan untuk menghindari membaca kembali 

setiap area memori yang sebelumnya dibaca. Checkpointing digunakan 

ketika akhir buffer tercapai dengan header yang tidak lengkap, sehingga 

parsing tidak mulai lagi dari awal ketika lebih banyak data dibaca. Parsing 

permintaan HTTP rata-rata biasanya membutuhkan waktu setengah 

mikrodetik pada cepat Xeon E5 [13]. 
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 Pengurangan hati dari jumlah panggilan sistem mahal. Sebagian besar

pekerjaan dilakukan di user-space secara default, seperti waktu membaca,

agregasi penyangga, berkas-descriptor mengaktifkan / menonaktifkan

[13].

 Analisis isi dioptimalkan untuk hanya membawa pointer ke data asli dan

tidak pernah menyalin kecuali data perlu diubah. Hal ini memastikan

bahwa struktur yang sangat kecil yang dibawa dan yang isinya tidak

pernah direplikasi jika tidak benar-benar diperlukan [13].


