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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer 

yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi 

(surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi (peramban web). Tujuan dari 

jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari 

jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang 

meminta/menerima layanan disebut klien (client) dan yang memberikan/mengirim 

layanan disebut peladen (server). Desain ini disebut dengan sistem client-server, 

dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan computer (Jafar Noor 

Yudianto (2007)). 

 Ada 3 macam jenis jaringan, yaitu : 

2.1.1. Local Area Network (LAN)  

LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relative kecil, umumnya 

dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran di sebuah gedung, 

atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. 

2.1.2. Metropolitan Area Network (MAN)  

MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar 

wilayah dalam satu propinsi. Dalam hal ini jaringan menghubungkan  

beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih 

besar, sebagai contoh yaitu jaringan Bank dimana beberapa kantor cabang 

sebuah Bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan 

lainnya.   

2.1.3. Wide Area Network (WAN)  

Wide Area Networks (WAN) adalah jaringan yang lingkupnya biasanya bias 

antar benua sudah menggunakan sarana Satelit ataupun kabel bawah laut.  
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2.2. Server  

“Secara global sever diatrikan sebagai pusat dan difungsikan sebagai “pelayan” 

yang berguna untuk penngiriman data dan /atau penerimaan data serta mengatur 

pengiriman dan penerimaan data diantara komputer-komputer yang tersambung 

atau dengan kata lain server berfungsi menyediakan pelayanan terhadap klien” 

(Nugroho, 2004, p5) 

Sistem klien Server Sitem Host/Superserver 

Gambar 2.1 Sistem Server 

Berdasarkan gambar diatas klien berfungsi memberikan antarmuka untuk user 

dan melakukan sebagian besar proses dalam suatu aplikasi, server berfungsi 

membagi proses komputasi, kontrol aplikasi dan bais data terdistribusi sedangkan 

Sitem Host/Superserver berfungsi sebagai kontrol utama basis data, keamanan, 

manejemen direktori, dan pemroses pekerjaan berat (Nugroho, 2004, p5). 

 

2.3. Topologi Jaringan 

Topologi atau arsitektur jaringan merupakan pola hubungan antara terminal 

dalam suatu sistem jaringan komputer. Topologi ini akan memengaruhi tingkat 

efektifitas kinerja jaringan. Ada beberapa jenis topologi yang dapat 

diimplementasikan dalam jaringan. Namun, bentuk topologi yang utama adalah 

topologi Bus, topologi Ring, dan topologi Star (Moch. Linto dan Azis (2008:10)). 

Berdasarkan kutipan diatas secara sederhana topologi dapat diartikan sebagai 

pola dalam jaringan yang di sesuaikan berdasarkan kebutuhan demi terwujudnya 

efektifitas dari kinerja jaringan yang maksimal. 
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2.4. High Avalability 

“High Availability (HA) merupakan konsep yang menawarkan tingkat 

available yang tinggi terhadap suatu sistem. Konsep ini biasanya berkaitan dengan 

kemampuan sistem mengatasi system hang, crash/down maupun kesalahan pada 

jaringan. Solusi yang ditawarkan berupa backup data atau failover data yang 

dilakukan secara real time. Saat server utama berhenti berjalan, maka server slave 

akan mengambil alih peran server utama dengan kualitas penanganan input dan 

output yang sama dengan server utama. Sistem akan selalu melakukan sinkronisasi 

data diantara keduanya atau mungkin lebih untuk mendapatkan redundancy data” 

(Amran Yobioktabera). 

“HA secara terus menerus memonitor ketersediaan dan performansi sistem. 

Saat terjadi error pada jaringan, HA dapat memberi peringatan pada network 

administrator untuk melakukan perbaikan preventive pada sistem, sementara server 

slave melakukan take over server utama. Hal ini akan melindungi informasi yang 

ada pada sistem database dan mengurangi kesalahan pada sistem. HA juga secara 

otomatis dapat memberikan pesan pada network administrator dan menuliskan 

detail kesalahannya dalam log file” (Amran Yobioktabera). 

Berdasarkan kutipan diatas High Availability timbul karena kebutuhan user atau 

klien atas ketersedian kebutuhan disuatu jaringan yang selalu ada diamana saja dan 

kapan saja. 

 

Gambar 2.2 High Availability sederhana 
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2.5. Network attached storage (NAS).   

Network Attached Storage (NAS) adalah sebuah server dengan sistem operasi 

yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan berkas data. NAS dapat berbentuk 

perangkat yang siap pakai atau berupa sebuah software yang akan diinstallkan pada 

sebuah komputer agar berubah fungsi menjadi server NAS. NAS dapat diakses 

langsung melalui jaringan area lokal dengan protokol seperti TCP/IP. File transfer 

protocol yang didukung oleh NAS termasuk Network File System, Common 

Internet File System, File Tranfer Protocol dan sebagainya. Dengan cara 

memindahkan akses ke storage beserta manajemennya dari server seperti ini, maka 

program aplikasi dan file dapat diakses lebih cepat, tidak menggunakan resource 

prosesor yang sama lagi. NAS ini terdiri dari harddisk storage (umumnya juga 

termasuk sistem RAID multi disc) beserta software untuk mengkonfigurasinya. 

NAS merupakan pilihan ideal untuk perusahaan yang ingin mencari cara sederhana 

dan biaya efektif guna mencapai akses data yang cepat bagi banyak client pada 

tingkat file. Pada awalnya NAS diperuntukkan kepada perusahaan kecil dan 

menengah. Walaupun demikian, NAS tetap menjadi prioritas di kalangan enterprise 

karena harga dan kemudahan penggunaannya. Khusus untuk perusahaan kecil, 

NAS merupakan solusi terbaik karena NAS sangat mudah untuk diinstall, 

digunakan, dan dikelola walaupun tanpa orang TI sekalipun. Berkat kemajuan 

teknologi disk drive, mereka juga mendapatkan keuntungan dari biaya yang lebih 

rendah dalam arti kata dapat menekan anggaran belanja TI (Defni, S.Si, M.Kom, 

Cipto Prabowo, MT, 2013). 

Gambar 2.3 Topologi jaringan NAS 
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2.6. FreeBSD  

Gambar 2.4 Logo FreeBSD 

FreeBSD adalah sebuah sistem operasi berbasis UNIX yang lebih 

mengutamakan fitur, kecepatan, dan stabilitas. FreeBSD adalah sistem operasi open 

source, source code-nya terbuka bagi siapa saja yang ingin mengembangkannya. 

Sebagian orang mungkin kurang familiar dengan sistem operasi ini, berbeda dengan 

Windows 8 yang hampir setiap orang mengetahuinya karena sistem operasi ini 

berbasis Windows dan banyak sekali penggunanya. FreeBSD adalah sistem operasi 

yang minim akan User Interface-nya, hal ini yang membuat pengguna awam sulit 

untuk menggunakannya berbeda dengan sistem operasi Windows yang disajikan 

dengan User Interface (UI) yang bagus sehingga orang mudah untuk 

menggunakannya (Handy Sunjaya, Deny Setiawan, Sandri Pratama, Universitas 

Multimedia Nusantara, 30 Desember 2013) 

 Perjalanan panjang varian UNIX BSD di mulai di Universitas California 

Barkeley pada tahun 1973. Berkeley Software Distribution (BSD) pertama kali 

dibangun dan dikembangkan oleh Computer System Research Group (CSRG) di 

University of California at Berkeley (UCB), BSD pertama kali keluar pada akhir 

1977 sebagai paket tambahan dan patch dari AT&T UNIX varsi 6, yang mana 

waktu itu beroperasi pada mesin PDP-11 minicomputer. 

BSD dibuat, dikembangkan, dan digunakan secara “Bebas” sebagai perlawanan 

terhadap lisensi UNIX yang dimiliki oleh AT&T dan oleh karena itu BSD 

mempunyai lisensi tersendiri yang memungkinkan setiap orang bebas melakukan 

pengembangan, dan menggunakan kode sumber BSD, bahkan setiap orang boleh 

untuk menyalin ulang kode sumber BSD, dan justru karena kelebihan “bebas” 

tersebut, BSD berkembang menjadi beberapa varian yang saat ini banyak 
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digunakan berbagai kalangan. Sampai saat ini pun, banyak komunitas dan kalangan 

yang terus mengembangkan kode sumber dari BSD, ada pula kelebihan dan 

kekurangan FreeBSD sebagai berikut 

2.6.1. Kelebihan  

• Virus/Spyware yang menyerang sedikit 

• Banyak terserdia aplikasi dan program gratis 

• Relatif mudah dikustomisasi (diutak-atik) secara bebas 

• Multiuser 

• Bersifat opensource (bisa di download langsung dr www.freebsd.org). 

• Memiliki sistem software third-party yang memberikan kemudahan yang 

berarti bagi para user untuk menambah atau menghapus aplikasi-aplikasi. 

Para user cukup mengeksekusi satu baris perintah dan aplikasi-aplikasi 

dengan sendirinya di-download, dicek integritasnya, di-build, dan diinstall 

secara otomatis. Tugas-tugas administrasi sistem menjadi sangat praktis dan 

mudah. 

• Secure, powerfull, mendukung patch dan update, disertai port dan package 

u/ memudahkan install software lain, disertai firewall, dan ada team yang 

akan selalu develop OS FreeBSD. 

• Sistem stabil untuk database, server internet, intranet, fill-server, intranet 

client, pengembangan java.,FreeBSD dpt berjalan lebih cepat dari Linux 

dalam beberapa bagian misal sbg server NFS,Termasuk s. operasi yg hemat 

karena fersi gratisnya. 

2.6.2. kekurangan  

• Relatif sulit penggunaannya, karena masih text base dalam meng-command 

• Dibandingkan Windows, GUI pada FreeBSD masih kurang 

• Bagi para gamers, game system operasi ini sangat sedikit 

• Free BSD tidak dpt digunakan pada mikro karnal lam PC IBM. 

• Tidak mendukung ISA-plug-and-ply-card. 

• Kecilnya basis developer dan pemakai yang mencari bug/kelemahan 

program 
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2.7. FreeNAS 

Gambar 2.5. Logo FreeNAS 

FreeNAS merupakan sumber tertanam jaringan terbuka Network Attached 

Storage (NAS) system yang di dasarkan pada FreeBSD dan dirilis di bawah lisensi 

BSD. Nas menyediakan system operasi yang telah dioptimalkan untuk 

penyimpanan file dan berbagi. (Marhadi Jurusan Teknik Informatika STMIK 

PalComTech Palembang). 

Menurut Gary Sims (2008) FreeNAS adalah sebuah perangkat lunak yang 

mampu menjadikan komputer standalone menjadi sebuah server NAS.FreeNAS 

mendukung koneksi dari sistem operasi yang banyak digunakan saat ini seperti 

Microsoft Windows, Apple OS X, Linux dan FreeBSD. FreeNAS tidak 

memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi agar dapat digunakan seperti 

komputer Pentium III. FreeNAS adalah sistem operasi yang sangat handal dalam 

menjalankan fungsinya sebagai NAS. Dengan berbasiskan FreeBSD, sistem operasi 

ini mendukung protokol CIFS (samba), FTP,NFS, rsync, AFP dan iSCSI. Selain itu 

FreeNAS juga mempunyai fitur-fitur unggulan seperti authentikasi user lokal, 

software RAID dan antarmuka berbasis web yang sangat mudah digunakan. Sama 

halnya seperti Proxmox FreeNAS juga akan memakan seluruh hardisk untukproses 

instalasinya sehingga untuk lebih efektit, sistem FreeNAS di install di sebuah 

flashdisk atau hardisk dengan ukuran yang kecil kareana FreeNAS memiliki sistem 

yang terlalu besar . FreeNAS memiliki beberapa  kelebihan antaranya adalah 

1. Ukuran file iso yang cukup kecil (150 MB) sehingga proses installasinya 

berjalan cepat dan performance sistem tidak terbebani oleh aplikasi yang di 

pergunakan. 

2. Mudah di konfigurasi. FreeNAS mudah dalam pengaturan karena 

menggunakan web aka tetapi juga bisa menggunakan console terminal. 
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2.8. Failover  

“Failover merupakan suatu proses pengalihan kinerja ke endpoint cadangan 

(redundant endpoint) yang telah tersinkronisasi dengan endpoint aktif sebelumnya. 

Kondisi ini dapat terjadi karena disebabkan oleh kegagalan pada endpoint aktif saat 

melakukan kinerja sebagai penyedia layanan” (Devyta Asterina, Dr. Ir. Rendy 

Munadi, M.T, Ratna Mayasari, S.T., M.T). 

 

Gambar 2.6. Bentuk Failover 

 

2.8.1. Active/active failover 

Pada active/active failover seluruh node secara aktif menjalankan 

masing-masing aplikasi yang berbeda yang merupakan beban dari masing-

masing node. Apabila pada salah satu node mengalami kegagalan, server 

lain akan mengambil alih beban dan akan menjalankan seluruh aplikasi 

yang ada.  

 

2.8.2. Active/passive failover  

Pada active/passive failover salah satu node menjalankan aplikasi 

yang merupakan beban kerjanya, dan node lain berstatus stand by dengan 

tidak menjalankan beban kerja apapun. Pada saat terjadi kegagalan di node 

utama, node lain akan siap bertindak sebagai backup yang selanjutnya akan 

menjalankan aplikasi seperti pada node utama. 
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Berdasarkan kutipan diatas failover dapat diatrikan sebagai salah satu 

bentuk untuk mewujukan High Availability dalam hal pengunaan jaringan 

komputer. 

2.9. Proxmox 

Gambar 2.7 Logo Proxmox 

Proxmox VE (Virtual Environment) adalah salah satu distro Linux dari basis 

Debian yang mempunyai fungsi khusus sebagai virtualisasi baik appliance maupun 

operating system. Proxmox berjalan dengan mode text, walaupun seperti itu 

Proxmox akan lebih mudah dikonfigurasi melalui akses remote dengan web based. 

Untuk sekarang Proxmox dengan release terbaru adala Proxmox VE 2.3 Proxmox 

support beberapa jenis platform virtualisasi seperti KVM dan OpenVZ. Dengan 

berbasis distro Debian Stable dan menggunkan kernel khusus untuk virtualisasi 

menjadikan Proxmox VE sebuah Bare Metal Virtualtation Platform yang power 

full. Bare Metal adalah sistem komputer dimana mesin virtual dipasang langsung 

pada komputer dala sistem operasi tanpa diinstall terlebih dahulu aplikasi tertentu. 

Istilah Bare Metal mengacu pada hardisk (Akrom Musajid). 

Menurut Purbo (2012) dalam Fadjrin (2013) Proxmox adalah sebuah distro 

linux virtualisasi berbasis debian 64 bit yang mendukung OpenVZ dan KVM. 

Proxmox memungkinkan untuk melakukan manajemen terpusat dari banyak server 

fisik. Sebuah proxmox terdiri dari minimal satu master local dan beberapa node. 

Sedangkan Suryono (2012) menyatakan proxmox merupakan software open source 

virtualization platform untuk menjalankan virtual appliance dan virtual machine. 

Proxmox VE (Virtual Environment) adalah distro khusus yang didekasikan secara 

khusus sebagai mesin virtualisasi yaitu KVM dan OpenVZ. Proxmox VE 

menggunakan Container Virtualization dan Full Virtualization: 

1. Container Virtualization ( OpenVZ) merupakan teknologi yang disarankan

untuk menjalankan server linux. OpenVZ membuat beberapa container yang
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secure dan terisolasi ( disebut juga CT,VE atau VPS). Setiap container 

melakukan dan mengeksekusi persis seperti layaknya sebuah stand alone 

server,sebuah container dapat di-reboot secara independen dan memiliki akses 

super user, IP address, memori, proses, file, aplikasi, system library dan 

konfigurasi tersendiri.  

2. Full Virtualization (KVM) merupakan singkatan dari (Kernel-based Virtual 

Machine) adalah solusi virtulaisasi penuh untuk hardware berbasis x86 yang 

memiliki ekstensi virtualisasi (Intel VT datau AMDV CPU). Setiap virtual 

machine memiliki hardware pribadi yang virtual: network card, disk, adapter 

grafis, dll. KVM mirip dengan XEN akan tetapi KVM merupakan bagian dari 

Linux dan menggunakan system scheduler dan memory managemen regular 

dari Linux.  

Fitur central web based management menurut Suryono (2012) dengan adanya 

fitur web based management tidak perlu menginstal alat manajemen yang terpisah, 

semua dapat dilakukan melalui web browser. Dengan tampilan konsol terintegrasi 

pada virtual mesin, integrasi dan manajemen pada cluster VE yang baik, 

ditambahkan teknologi AJAX untuk mengupdate secara dinamis pada sumber daya 

dan akses yang aman, ke semua mesin virtual melalui enkripsi SSL (https). 

2.9.1. Fitur-fitur proxmox  

A. Bare-metal ISO installer  

Proxmox VE mengistall sistem yang lengkap dan alat mamajemen dalam 3 

sampai 5 menit ( tergantung perangkat keras yang digunakan). ”Bare-metal” 

berarti bahwa mulai dari server kosong dan tidak perlu mengistal sistem operasi 

dasar. 

 

B. Central Web-based management  

Pada fitur tersebut tidak diperlukan mengistal alat manajemen yang terpisah, 

semua dapat dilakukan melalui web browser ( IE6/7/8/9 atau firefox 2/3/4) dengan 

fitur-fitur: tampilan konsol terintegrasi ke virtual machine, integrasi dan 

manajemen Proxmox VE cluster yang baik, teknologi AJAX untuk update dinamis 

sumber daya dan akses yang aman ke semua mesin virtual melalui enkripsi SSL 

(https). 
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C. Backup-Restore-Live Migration  

Salah satu fitur terintegrasi terpenting pada Proxmox VE dengan menggunakan 

VZDump sebuah utilitas untuk membuat snapshoot yang konsisten dalam 

menjalankan Virtual Machines (Open VZ containers dan KVM) 

 

D.  Proxmox VE Cluster  

Fitur ini memungkinkan untuk manajemen pusat beberapa server fisik,dimana 

sebuah Proxmox VE Cluster terdiri dari satu master dan beberapa node (minimum 

adalah satu master dan satu node). Fitur-fiturnya terdiri dari web manajemen 

tersentralisasi, satu ID login dan password untuk mengakses semua node dan 

guest, console dapat melihat semua virtual machine, migrasi dari virtual machine 

antara physical hosts, virtual appliance template store yang tersinkronisasi. 

Dengan memberikan pilihan virtual appliance, perusahan dapat fokus pada target 

utama yang akan dicapai. Proxmox VE tidak hanya menyediakan platform saja 

tetapi dapat menjalankan virtual appliance yang open source dan komersial. 

 

2.9.2 Kelebihan dan Kekurangan Proxmox VE 

Kelebihan PROXMOX  : 

1. Produk pilihan untuk penggunaan dalam perusahaan 

2. Optimalisasi instalasi dengan mudah 

3. Performa yang baik karena container virtualization  

4. Manajemen yang mudah  

Kekurangan PROXMOX :  

1. Satu pusat masalah: jika server induk bermasalah, semua sistem virtual 

machine didalamnya tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi 

dengan menyediakan fasilitas back-up secara periodik dan otomatis 

dengan menerapkan prinsip fail over / clustering. 

2. Satu pusat serangan: penempatan semua server dalam satu komputer 

akan menjadikan sebagai target serangan. Jika hacker mampu 

menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan bisa 
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menyusup ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan 

informasi yang ada pada server induk. (www.proxmox.com) 

 

2.10.  UCarp atau Carp 

Common Address Redundancy Protocol) atau CARP merupakan protocol yang 

memungkinkan beberapa host yang terdapat pada satu jaringan untuk berbagi satu 

alamat ip virtual yang sama (Laurents, 2012). 

CARP memungkinkan beberapa host untuk berbagi alamat IP yang sama 

melalui Virtual Host ID (VHID) untuk menyediakan High Availability terhadap 

satu atau lebih layanan. Ini berarti bahwa satu atau lebih host yang gagal, dan host 

lain secara transparan akan mengambil alih sehingga pengguna tidak melihat 

kegagalan layanan (handbook FreeBSD.org).  

Selain berbagi alamat IP, masing-masing host memiliki alamat IP sendiri untuk 

manajemen dan konfigurasi. Semua mesin yang berbagi alamat IP memiliki VHID 

sama, VHID untuk setiap alamat IP virtual harus unik dan harus sama di satu grup 

(handbook FreeBSD.org). 

Ada pula ayng harus diperhatikan dalam CARP sebagai berikut 

• Interface yang digunakan harus sama dengan interface yang aktif pada server 

dan sama dalam satu grup lingkaran failover  

• Vhid atau virtual ID harus sama untuk satu grup, dalam kata lain harus sama 

dengan server backup agar mudah mengenali Vhid dalam satu grup failover. 

• Pass adalah password untuk autentifikasi harus sama untuk satu grup agar 

mampu teridentifikasi   

• Ip alias atau virtual ip adalah ip yang menjadi penghubung antara kedua server 

untuk menjalankan fileover, ip ini yang akan terbaca client, harus sama dalam 

satu grup. 

• Advskew adalah nilai yang membedakan server mana yang menjadi prioritas 

failover servernya, semakin kecil angka Advskew semakin prioritas, pada 

server master Advskew harus lebih kecil dari pada server backup.  

• Advbase adalah indikator seberapa sering server master mengelankan di rinya 

ke serverlain dalam satu grup dengan kata lain adalah server backup, tehitung 

dalam satuan detik semakin kecil akan semakin cepat server master 
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mengenalkan dirinya ke pada server backup, ini juga mempengaruhi seberapa 

cepat server backup mengambil alih jika server master mati atau mnegalami 

kerusakan 




