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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan aplikasi berbasis web sangat pesat, seiring dengan 

perkembangan komputer dan internet. Selain itu, aplikasi berbasis web juga 

semakin banyak digunakan karena dapat diakses di berbagai platform komputer 

hanya dengan menjalankan peramban web. Sehingga, kemudahan proses 

deployment (penyebaran) aplikasi web beserta perangkat lunak pendukung seperti 

server web, server basis data, dependencies dan environment lain ke server sangat 

dibutuhkan. 

Pengguna yang memiliki layanan aplikasi berbasis server-klien (Aplikasi 

Web) banyak menggunakan layanan cloud computing untuk hosting aplikasinya, 

terutama aplikasi yang bersifat publik yang dapat diakses setiap saat. Dengan kata 

lain pengguna tersebut menyewa layanan cloud pada sebuah Penyedia Layanan 

Internet (PLI) yang berupa infrastruktur (Pusat Data) atau platform. Hal yang jadi 

pertimbangan untuk menggunakan cloud computing dibandingkan komputasi 

tradisional adalah efektivitas, keamanan, skalabilitas, kolaborasi dan lebih murah 

[1]. 

Secara umum ada dua metode deployment aplikasi web ke dalam server. 

Pertama menginstal aplikasi web beserta environment yang dibutuhkan ke dalam 

server tunggal, kelebihannya adalah melakukan konfigurasi terhadap server lebih 

mudah, sederhana dan cepat dalam proses deployment. Tetapi metode tersebut 

memiliki kekurangan yaitu setiap aplikasi tidak terisolasi, sehingga apabila men-

deploy beberapa aplikasi yang masing-masing memiliki ketergantungan dengan 

paket versi tertentu maka dapat menimbulkan Dependecie Hell (Cross-platform 

Dependencies, Conflicting Dependencies dan Custom Dependencies) [2].  Metode 

yang kedua yaitu dengan memanfaatkan teknologi virtualisasi berbasis hypervisor, 

jadi setiap aplikasi dan dependency yang dibutuhkan di-deploy ke dalam mesin 

virtual yang berbeda. Dengan metode ini dapat meningkatkan skalabilitas, karena 
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setiap aplikasi berjalan pada sumber daya (CPU, memori, penyimpnan data) yang 

berbeda sehingga dapat dengan mudah ditambahkan sesuai kebutuhan [2]. 

Akan tetapi masalah klasik menjalankan mesin virtual berbasis hypervisor 

adalah membutuhkan sumber daya yang besar. Karena setiap mesin virtual 

menjalankan sistem operasi guest beserta kernel-nya sendiri terpisah dari host. 

Sehingga ketika menjalankan aplikasi yang mungkin besarnya hanya puluhan MB, 

mesin virtual juga harus menjalankan sistem operasi guest yang besarnya bisa 

mencapai 10 GB [2]. Sebab itu dibutuhkan teknologi yang dapat menyediakan 

virtualisasi yang mengisolasi aplikasi beserta environment yang dibutuhkan dengan 

kebutuhan sumber daya minimal yang dapat berjalan di berbagai infrastruktur untuk 

memudahkan proses deployment aplikasi. Muncul sebuah perangkat lunak Platform 

as a Service yang dapat mengatasi permasalah tersebut yaitu Docker. 

Docker merupakan perangkat lunak virtualisasi jenis Operating system-

level virtualization berbasis LXC (Linux Container) yang memungkinkan 

pengembang aplikasi membuat, menguji dan menjalankan aplikasi dalam sebuah 

lingkungan yang berbeda, terisolasi dan fleksibel. Tujuan utama dari virtualisasi ini 

adalah untuk memudahkan para pengembang dan sistem administrator aplikasi 

berbasis server-klien (Aplikasi Web) dalam proses pengembangan, uji coba dan 

pemaketan kode program dan hosting [1].  

Docker sangat ringan dan mempunyai mekanisme yang lebih maju jika 

dibandingkan dengan perangkat lunak virtualisasi berbasis hypervisor seperti 

VirtualBox atau KVM. Indikasinya adalah adanya efektivitas lebih pada Docker 

dalam hal penggunaan sumber daya mesin host, karena dalam proses deployment-

nya Docker akan menjalankan sebuah container menggunakan base image dengan 

metode file system as a layer yang berarti Docker hanya akan menyalin lapisan 

perubahannya saja untuk dijalankan sebagai duplikasi container yang berbeda 

dengan base image yang sama. Berbeda dengan virtualisasi tradisional di mana kita 

harus menyalin seluruh container beserta kernel dan library yang berada di 

dalamnya, hal ini mengakibatkan adanya penghematan penyimpanan dan memori 

pada Docker [1]. Kelebihan yang lain adalah Docker merupakan perangkat lunak 

yang berlisensi open source. 
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Saat ini pengguna yang memiliki aplikasi berbasis web banyak 

menggunakan Content Management System (CMS) sebagai perangkat lunak yang 

dapat mempermudah pengelolaan konten dalam sebuah website. CMS sendiri 

adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambah atau memanipulasi 

(mengubah) isi dari suatu situs web. Diambil dari laman web perusahaan BuiltWith 

persentase pengguna website yang menggunakan CMS hingga tanggal 10 Oktober 

2016 adalah sebagai berikut: WordPress 38%; Drupal 8%; Google search 

Appliance 3%; Adobe CQ 3%; DNN Software 1%; CPanel 1%; Joomla! 1%; 

Blooger 1%; vBulletin 1%; Lain-lain 43% [3]. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana implementasi penggunaan Docker pada website yang menggunakan 

Content Management System ? 

b. Bagaimana kompatibilitas Docker untuk menjalankan aplikasi berbasis web 

yang telah dibangun pada platform dan lingkungan host yang berbeda ? 

c. Bagaimana pengujian efektivitas Docker dalam penggunaan sumber daya 

penyimpanan dan memori dibandingkan dengan virtualisasi berbasis 

hypervisor? 

d. Bagaimana pengujian kinerja dari Docker dibandingkan dengan virtualisasi 

berbasis hypervisor ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Implementasi penggunaan Docker pada website yang menggunakan Content 

Management System. 

b. Melakukan pengujian kompatibilitas Docker untuk menjalankan aplikasi 

berbasis web yang telah dibangun pada platform dan lingkungan host yang 

berbeda. 

c. Melakukan pengujian terhadap efektivitas Docker dalam penggunaan sumber 

daya penyimpanan dan memori serta membandingkannya dengan perangkat 

lunak virtualisasi berbasis hypervisor. 
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d. Melakukan pengujian kinerja terhadap Docker dan membandingkannya dengan 

perangkat lunak virtualisasi berbasis hypervisor. 

1.4. Penelitian Lain yang Berhubungan 

Penelitian lain yang pernah dilakukan yang memiliki kemiripan dengan 

penelitian ini dilakukan oleh beberapa lembaga, pendidikan dan komersial. 

Penelitian yang juga menguji Docker adalah penelitian oleh Persada, Fahmi (2014) 

dari Politeknik Sukabumi. Beberapa parameter yang membedakan penelitian ini 

adalah: 

a. Tujuan penelitian Persada membandingkan Docker dengan VirtualBox dan 

VMware Workstation yang memiliki hypervisor tipe 2. Sementara penelitian ini 

membandingkan Docker dengan KVM yang memiliki hypevisor tipe 1 dan 

VirtualBox yang memiliki hypervisor tipe 2. 

b. Ada dua cara dalam implementasi pengembangan sebuah aplikasi web  dengan 

menggunakan Docker, secara manual dan menggunakan skrip. Deployment 

secara manual artinya kita membangun aplikasi dengan langkah-langkah yang 

kita lakukan di dalam container melalui terminal secara langsung. Sedangkan 

deployment menggunakan skrip merupakan sebuah proses otomasi (auto-mate 

build), hal ini dilakukan dengan skrip yang disebut Dockerized. Pada penelitian 

Persada menggunakan Dockerized jenis Dockerfile, sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan dua jenis Dockerized yaitu Dockerfile dan Docker-compose. 

c. Pada pengujian Persada hanya dilakukan terhadap server web Apache dan PHP 

biasa. Sementara penelitian ini melakukan pengujian terhadap 5 Aplikasi yang 

menggunakan CMS yang berbeda, yaitu WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, 

dan PrestaShop. 

d. Pengujian persada tidak ada pengujian terhadap kinerja Docker, sedangkan 

pengujian ini menguji kinerja dari Docker yang menggunakan aplikasi Apache 

JMeter berbasis Java dan aplikasi Sysstat untuk menguji rata-rata kinerja CPU. 

Dari kedua penelitian di atas, aspek utama yang ditonjolkan adalah performa 

beberapa virtualisasi yang dijalankan di atas mesin host, dengan perbandingan 

utama adalah performa satu sistem virtual dengan sistem virtual yang lain sebagai 

gambaran sebuah konsolidasi server yang sebenarnya, terhadap berbagai kondisi 

beban kerja. 
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1.5. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan, maka didapat beberapa batasan masalah sebagai 

berikut: 

a. Instalasi komputer host yang akan digunakan untuk menjalankan container 

Docker dan mesin virtual (VirtualBox dan KVM). 

b. Uji coba dilakukan pada 5 CMS yaitu WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, 

dan PrestaShop. 

c. Manajemen server web menggunakan Docker, VirtualBox, dan KVM. 

1.6. Metodologi Penelitian 

Aberu (2008) dari Massachusetts Institute of Technology mendefinisikan 

dengan jelas langkah-langkah penelitian menggunakan metodologi eksperimen. 

Langkah-langkah itu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Secara umum 

langkah-langkah metodologi riset seperti pada Gambar 1.1. [4].  

Tahapan pertama melakukan identifikasi dari pertanyaan penelitian ini 

mengenai performa dari Docker dan membandingkannya dengan performa 

VirtualBox dan KVM. Tahapan kedua adalah melakukan formulasi hipotesis awal. 

Tahapan ketiga berisi pendalaman pengertian mengenai cloud computing, 

virtualisasi, Docker, dan CMS melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan 

tahapan untuk mengkaji beberapa buku, artikel ilmiah, jurnal, makalah, dan sumber 

dari situs internet yang terkait masalah yang penulis bahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tahapan Metodologi Eksperimen 
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Tahapan keempat yaitu mengkaji aplikasi untuk eksperimen. Tahapan 

kelima merupakan perancangan eksperimen yang akan diimplementasikan dalam 

studi kasus. Tahapan keenam adalah mendefinisikan studi kasus. Tahapan ketujuh 

adalah kembali mendefinisikan formulasi hipotesis setelah menentukan studi 

kasus. Eksperimen dilakukan berdasarkan formulasi yang ditentukan   pada tahap 

ketujuh. Tahapan kesembilan adalah menguraikan penjelasan mengenai analisis 

masalah yang merupakan proses percobaan implementasi pemodelan pengujian 

performa Docker yang akan digunakan untuk website yang menggunakan Content 

Management System. Kemudian hasil dari analisis ini dijadikan bahan untuk 

membuat kesimpulan pada tahapan kesepuluh. 

1.7. Metode Pengujian 

Metode implementasi pengujian dilakukan dengan menguji kompatibilitas 

Docker untuk mengatasi permasalahan Dependency Hell serta menguji performa 

antara Docker, Kernel Virtual Machine (KVM), dan VirtualBox yang sudah 

diinstal Conten Managemen System. 

Table 1.1 Pengujian Kompatibilitas, Efektivitas, dan Kinerja 

No Pengujian Kompatibilitas, Efektivitas, dan Kinerja 

1. Pengujian Kompatibilitas Docker 

Pengujian Kompatibilitas 

Docker Terhadap Perbedaan 

Platform 

Pengujian Kompatibilitas 

Docker Terhadap Perbedaan 

Environment Host 

2. 
Pengujian Efektivitas 

Docker 

Pengujian Efektivitas Penyimpanan (Storage) pada 

Docker, VirtualBox, dan KVM 

Pengujian Efektivitas Memori pada Docker, 

VirtualBox, dan KVM 

3. Pengujian kinerja pada Docker, VirtualBox, dan KVM 
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1.8. Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap terakhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

1.9. Sistematik Penulisan 

Sistematik penulisan tugas akhir yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang alasan mengapa mengusulkan 

tema untuk tugas akhir yang diusulkan, rumusan masalah yang menjelaskan 

masalah yang akan diselesaikan untuk tugas akhir yang diusulkan, tujuan penelitian 

yang berisikan jawaban penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang berada 

di rumusan masalah, selanjutnya tahapan yang menjelaskan beberapa parameter 

yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, batasan 

masalah yang berisikan ruang lingkup pembahasan untuk tugas akhir, metodologi 

penelitian berisikan metode-metode untuk penyelesaian masalah dan sistematika 

penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini penulis menjelaskan berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian tugas akhir. Adapun teori-teori yang diambil harus 

berdasarkan referensi yang benar sehingga penulisannya diperlukan bentuk kutipan 

dari referensi yang diambil.           

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang mengenai analisis serta perancangan 

struktur server web yang akan  digunakan baik menggunakan virtualisasi modern 

(Docker) atau virtualisasi tradisional (VirtualBox dan KVM).  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang implementasi serta pengujian terhadap 

performa Docker yang akan digunakan untuk deployment aplikasi berbasis web 

sesuai judul tugas akhir ini. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan hasil dari 

implementasi dan uji coba beserta saran-saran dari penulis sebagai bahan 

pertimbangan untuk implementasi Docker yang akan digunakan untuk deployment 

aplikasi berbasis web sesuai judul tugas akhir ini. 


