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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. 

Virtual machine (VM) adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin 

komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya sebuah komputer 

asli.  VM pada mulanya didefinisikan oleh Gerard J. Popek dan Robert P. Goldberg 

pada tahun 1974 sebagai sebuah duplikat yang efisien dan terisolasi dari suatu 

mesin asli. Pada masa sekarang ini, mesin-mesin virtual dapat mensimulasikan 

perangkat keras walaupun tidak ada perangkat keras aslinya sama sekali [2]. Namun 

dalam VM terdapat hypervisor, hypervisor merupakan bagian dari perangkat lunak 

yang membuat/mensimulasikan virtual machine [2]. Hypervisor sendiri dikenal 

cukup membebani hardware, utamanya untuk web hosting yang memiliki 

spesifikasi tidak besar.  

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, 
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sehingga menjadikan Docker sebagai alternatif yang efisien untuk developer 

tooling. Sebagai light-weight virtualization Docker hampir tidak menambah 

overhead pada mesin host. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai beikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi berbasis web menggunakan 

Docker Container? 

2. Bagaimana efektifitas Docker Container dalam penggunaan sumber daya 

penyimpanan dan memory? 

3. Bagaimana efektifitas CoreOS sebagai sistem operasi yang ditujukan untuk 

web hosting dalam penggunaan sumber daya penyimpanan dan memory? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan aplikasi berbasis web dengan memanfaatkan 

aplikasi Docker. 

2. Melakukan pengujian terhadap efektifitas Docker sebagai software 

virtualisasi modern dalam penggunaan sumber daya penyimpanan dan 

memory. 

3. Melakukan pengujian terhadap efektifitas CoreOS sebagai sistem operasi 

khusus web dalam penggunaan sumber daya penyimpanan dan memory. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebaai berikut: 

1. Menggunakan Linux CoreOS  sebagai sistem operasi pada host. 

2. Mesin virtual menggunakan VirtualBox 

3. Web server menggunakan Nginx 

4. Tidak membahas tentang keamanan. 

5. Tidak membahas tentang performa. 
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1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :  Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodelogi, sistematika  penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Menjelaskan mengenai teori-teori penunjang yang dijadikan dalam 

mengerjakan Tugas Akhir ini. 

BAB III : Perancangan dan Pembuatan Alat 

Menjelaskan dan membahas tentang peralatan yang akan digunakan 

serta mempersiapkan software - software yang dibutuhkan dalam pengujian. 

BAB IV : Implementasi Dan Pengujian 

Bab ini membahas tentang implementasi, pengujian dan analisa kinerja 

dari sistem yang telah terbentuk. Kemudian menguji untuk mengetahui sistem 

mana yang paling efektif. 

BAB V : Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil implementasi dan 

pengujian dalam tugas akhir. 

 

 

 

  


