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BAB II 

LANDASA TEORI 

 

2.1. Cloud Computing 

2.1.1. Definisi Cloud Computing 

Cloud Computing (Komputasi Awan) adalah gabungan pemanfaatan 

teknologi dan pengembangan berbasis internet. Menurut Tadwalker, “Cloud 

Computing sendiri namanya berasal dari kata cloud (awan) yang merupakan pusat 

data, teknologi, infrastruktur dan layanan yang diberikan melalui internet” [5]. 

Menurut Stroh, dkk. Cloud Computing  tidak lebih dari koleksi perangkat lunak dan 

layanan komputasi yang dapat diakses melalui internet bukan berada pada desktop 

atau server internal [5]. Teknologi komputasi berbasis awan menyimpan semua data 

pada server internet, begitu juga dengan aplikasi ataupun perangkat lunak pada 

umumnya yang dibutuhkan pengguna semuanya berada di komputer server, 

Pengguna harus terhubung ke internet untuk bisa mengakses dan menjalankan 

aplikasi yang berada di server. 

Secara umum cloud computing memiliki tiga kategori layanan, tiga kategori 

layanan tersebut adalah Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), 

dan Infrastructure as a Service (IaaS) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model layanan Cloud Computing

Cloud Client 

Web browser, mobile app, terminal emulator, … 

SaaS 

CRM, Email, virtual desktop, communication, games, … 

PaaS 

Execution runtime, database, web server, development tools, … 

IaaS 

Virtual machines, servers, storage, load balancers, network, … 
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2.1.2. Layanan Cloud Computing 

1. Software as a Service 

Software as a Service adalah layanan cloud computing dimana pengguna 

bisa menggunakan secara langsung aplikasi yang telah disediakan. Pengguna yang 

menggunakan layanan SaaS hanya membutuhkan aplikasi yang dapat 

menghubungkan pengguna ke aplikasi yang ada internet. Beberapa contoh layanan 

SaaS yang popular adalah gmail, google+ dan google apps [6]. SaaS dapat memiliki 

banyak keuntungan salah satunya adalah  pengguna tidak perlu membeli lisensi 

untuk mengakses aplikasi tersebut, sebuah laporan yang diterbitkan oleh Microsoft 

Corporation menekankan salah satu manfaat terbesar dari penggunaan layanan 

SaaS adalah investasi awal lebih murah pada perangkat lunak dan perangkat keras 

[6]. 

2. Platform as a Service 

Platform as a Service adalah layanan yang menyediakan computing 

platform. Biasanya berupa desain aplikasi, proses percobaan dan deployment serta 

hosting. Menurut Wang, dkk. Layanan ini memperbolehkan pengguna membangun 

sebuah aplikasi dari virtualisasi perangkat keras, redundasi data, dan availability 

(ketersediaan) yang tinggi [3]. Setelah pembangunan selesai, aplikasi dapat dikirim 

pengguna melalui internet. Keuntungan layanan ini adalah pengguna bisa lebih 

fokus pada pembangunan aplikasi tanpa memikirkan tentang pemeliharaan dari 

computing platform. Google AppEngine, Microsoft Azura, SalesForce.com adalah 

contoh dari layanan PaaS [6].   

3. Infrastructure as a Service  

Menurut Bishop, dkk. Infastructure as a Service adalah layanan cloud 

computing yang menyediakan infrastruktur dan perangkat keras seperti server, 

media penyimpanan, bandwidth, virtualisasi dan konfigurasi lain yang 

memungkinkan utilitas bagi pengguna [6].  Keuntungan dari layanan IaaS adalah 

pengguna tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya, 

konfigurasi komputer virtual juga bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalkan saat 

media penyimpanan hampir penuh, media penyimpanan bisa ditambah dengan 



11 

 

segara. Perusahaan yang menyediakan layanan IaaS adalah Amazon EC2, 

TelkomCloud dan BizNetCloud. 

2.1.3. Model Deployment 

1. Private Cloud 

Private Cloud adalah infrastruktur yang dioperasikan semata-mata hanya 

untuk sebuah organisasi, apakah diatur secara internal atau oleh pihak ketiga, dan 

di-hosting baik secara internal atau eksternal. Membangun sebuah proyek private 

cloud memerlukan tingkat signifikan dan tingkat keterlibatan untuk membuat 

virtualisasi di lingkungan bisnis, dan membutuhkan organisasi untuk melakukan 

evaluasi ulang tentang sumber daya yang sudah ada. Ketika sudah dilakukan 

dengan benar, hal itu bisa meningkatkan bisnis, namun setiap langkah dalam proyek 

menimbulkan masalah keamanan yang harus diatasi untuk menjaga kelemahan 

yang serius  [1]. 

2. Public Cloud 

Sebuah cloud dinamakan “public cloud” ketika layanan diberikan melalui 

jaringan yang terbuka untuk penggunaan publik. Layanan public cloud bisa gratis 

atau ditawarkan dalam model pay-per-usage (dibayar sesuai penggunaan). Secara 

teknis hampir tidak ada perbedaan antara arsitektur public dan private cloud, 

namun, pertimbangan keamanan mungkin berbeda secara substansial untuk layanan 

(aplikasi, memori penyimpanan, dan sumber daya yang lain) yang disediakan oleh 

penyedia layanan untuk pengguna publik dan ketika komunikasi dipengaruhi oleh 

jaringan yang tidak dipercaya. Secara umum, penyedia layanan public cloud seperti 

Amazon AWS, Microsoft dan Google memiliki dan mengoperasikan infrastruktur 

di pusat data mereka sendiri dan akses umumnya melalui internet [1]. 

3. Hybrid Cloud 

Hybrid cloud adalah komposisi dari dua atau lebih model cloud (private, 

community atau public) yang terdiri dari entitas berbeda namun terikat bersama, 

menawarkan keuntungan berbagai model deployment. Hybrid cloud juga dapat 

berarti sebuah kemampuan untuk menghubungkan kolokasi, diatur dan/atau 

layanan dedicated dengan sumber daya cloud [1]. 
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Perusahaan Gartner, Inc. menjelaskan sebuah layanan hybrid cloud sebagai 

layanan cloud computing yang terdiri atas beberapa kombinasi dari private, public 

dan community layanan cloud, dari penyedia layanan yang berbeda. Sebuah hybrid 

cloud melintasi isolasi dan batas provider (penyedia) jadi tidak bisa disimpulkan 

sebagai satu kategori layanan private, public, atau community cloud. Hal itu 

memungkinkan untuk memperluas baik kapasitas atau kemampuan layanan cloud, 

dengan agregasi, integrasi atau modifikasi dengan layanan cloud yang lain [1]. 

2.2. Virtualisasi 

2.2.1. Definisi Virtualisasi 

Virtualisasi adalah istilah yang dapat diartikan sebagai pembuatan suatu 

bentuk atau versi virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Definisi lainnya adalah 

membuat versi maya (virtual) dari suatu sumber daya (resorce) sehingga pada satu 

sumber daya fisik dapat dijalankan atau disimpan beberapa sumber daya maya 

sekaligus [7]. Sumber daya yang dapat di virtualisasi antara lain adalah perangkat 

keras komputer, media penyimpanan data (storage), sistem operasi (OS), dan 

layanan jaringan (Networking). Virtualisasi dimungkinkan karena perkembangan 

teknologi perangkat keras yang sedemikian pesat sehingga kemampuan sebuah 

sumber daya fisik berada jauh di atas kebutuhan penggunasnya sehingga sebagian 

besar waktu atau kapasitasnya tidak terpakai (idle) [7].  

Melihat catatan sejarah istilah virtualisasi mulai dikembangkan sejak 

pertengahan abad ke - 20 di mana hanya digunakan untuk kalangan industri saja 

[1].  

2.2.2. Kenapa Virtualisasi 

Virtualisasi menawarkan banyak keuntungan dibanding infrastruktur 

tradisional dalam berbagai aplikasi. Selain dari penghematan biaya dan mudah 

pemeliharaannya. Banyak produk virtualisasi memungkinkan guest tertentu untuk 

diduplikasi dengan mudah di mana bisa berguna untuk percobaan bagaimana 

perangkat lunak diperbaharui atau memodifikasi sebuah sistem yang ditentukan 

tanpa mempengaruhi sistem produksi. Migrasi membantu menurunkan atau 

mengurangi downtime karena mesin virtual bisa di pindahkan secara sementara atau 

permanen ke host transparan yang berbeda ke sistem operasi guest. Usaha 
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pemulihan dari bencana (Disaster Recovery) bisa menjadi benar-benar sederhana 

melalui penggunaan virtualisasi. Dalam sebuah kejadian bencana alam, backup 

mesin virtual mesin bisa dengan mudah dipindahkan ke lokasi baru pada perangkat 

keras yang berbeda.  

Walaupun dengan semua keuntungan masih terdapat beberapa sisi 

kekurangan pada virtualisasi. Contohnya, mesin virtual harus membagi sumber 

daya dengan mesin virtual yang lain dalam sistem fisikal yang sama. Aplikasi 

dengan penyimpanan atau utilitas CPU tinggi tidak selalu bekerja dengan baik 

dalam sebuah sistem di mana mesin virtual itu harus membagi sumber daya. 

Permasalahan ini bisa dihindari dengan hanya menjalankan satu dari semua aplikasi 

dengan utilitas tinggi per host fisikal. 

2.2.3. Hypervisor 

Secara teknis virtualisasi diwujudkan dengan menambahkan satu bagian 

(layer) perangkat lunak yang disebut dengan nama hypervisor. Hypervisor ini 

berfungsi sebagai VMM (Virtual Machine Manager) yaitu bagian yang melakukan 

abstraksi dari perangkat keras fisik menjadi perangkat keras virtual dalam rangka 

mendistribusikan beban kerja dari semua mesin virtual ke masing-masing perangkat 

keras secara proporsional [1]. hypervisor diklasifikasikan menjadi dua kategori 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan  Gambar 2.3. 

1. Hypervisor Tipe 1 

Hypervisor tipe ini berjalan langsung di perangkat keras tanpa perantara 

sistem operasi. Karena tidak ada intervensi layer antara hypervisor dan hardware 

fisikal. Tanpa perantara, hypervisor tipe 1 ini bisa secara langsung berkomunikasi 

dengan sumber daya hardware [8]. Contoh implementasi yang ada adalah KVM 

dan OpenVZ. 
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Gambar 2.2 Hypervisior Tipe 1 

2. Hypervisor Tipe 2 

Hypervisor tipe ini merupakan sebuah perangkat lunak yang berjalan di atas 

sebuah sistem operasi. Sistem operasi yang sebenarnya (host OS) menangani 

seluruh sumber daya hardware oleh karena itu hypervisor memanfaatkan 

kemampuan tersebut [8]. Contoh tipe ini adalah VirtualBox dan VMWare 

Workstation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Hypervisior Tipe 2 
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2.2.4. Tipe Virtualisasi 

Ada beberapa tipe virtualisasi menurut Jones, dkk (2008), yaitu Virtualisasi 

Perangkat Keras dan Virtualisasi Perangkat Lunak [4]. Masing-masing virtualisasi 

memiliki keuntungan dan kerugian sendiri-sendiri, yang terkait dengan masalah 

kompatibilitas sistem operasi dan kinerja mesin guest yang dijalankan di atas host 

OS.  

1. Virtualisasi Perangkat Keras 

Virtualisasi perangkat keras yaitu sebuah upaya untuk menciptakan mesin 

virtual yang bekerja layaknya sebuah komputer lengkap dengan memiliki sistem 

operasi sendiri. Perangkat lunak yang dieksekusi pada mesin virtual tersebut 

dipisahkan dari sumber daya fisik. Dalam virtualisasi perangkat keras, mesin host 

adalah sebuah istilah yang digunakan untuk sistem operasi yang terinstal di 

komputer secara fisik, sedangkan mesin guest adalah sistem operasi yang terinstal 

di atas mesin host. Istilah host dan guest dikenalkan untuk memudahkan dalam 

membedakan antara sistem operasi fisik yang terinstal di komputer dengan sistem 

operasi yang diinstal di atasnya atau bisa disebut virtualnya. 

Virtualisasi perangkat keras memiliki dua pendekatan yang paling umum 

yaitu virtualisasi penuh dan para-virtualisasi. Dalam virtualisasi penuh sebuah 

lapisan berada di antara (virtual) dan mesin hots, lapisan ini disebut hypervisor. 

Lapisan ini menggadakan sumber daya sistem bagi kepentingan masing-masing 

mesin guest. Para-virtualisasi berbeda dalam hal hyhpervisor bekerja dengan cara 

kooperatif. Setiap sistem operasi guest  menyadari bahwa mereka berjalan dalam 

lingkungan virtual dan bekerja sama dengan hypervisor  untuk membuat virtualisasi 

mesin host. 

2. Virtualisasi Perangkat Lunak 

Virtualisasi perangkat lunak memungkinkan satu komputer host untuk 

membuat dan menjalankan satu atau lebih lingkungan virtual. Virtualisasi 

perangkat lunak banyak digunakan untuk membuat simulasi sebuah sistem 

komputer lengkap dengan tujuan untuk memungkinkan sistem operasi guest 

berjalan, sebagai contoh mengizinkan Linux untuk berjalan sebagai guest di atas 

komputer yang secara native menjalankan sistem operasi Windows. Jenis 
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virtualisasi perangkat lunak di antaranya adalah Operating system-level 

virtualization [1]. 

2.2.5. Operating System-level Virtualization 

Operating System-level virtualization adalah sebuah metode untuk 

membuat virtualisasi server di atas sistem operasi itu sendiri. Metode ini 

mendukung sebuah sistem operasi dan mengisolasi server satu sama lain seperti 

pada Gambar 2.4 [4]. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Operating system-level Virtualization Mengisolasi Server-server 

Operating System-level virtualization membagi sumber daya mesin fisikal 

pada level sistem operasi. Ini artinya semua mesin virtual OS-level membagi satu 

kernel pada sebuah sistem operasi. Gambar 2.5 di bawah membandingkan lapisan 

virtualisasi Operating System-level virtualization dengan virtualisasi perangkat 

keras (hardware-level virtualization) [1]. Metode ini juga sering disebut sebagai 

container, virtualization engines (VE), atau virtual private server (VPS) terlihat dan 

terasa seperti server asli dari sudut pandang pengguna. Contoh implementasi dari 

Operating System-level virtualization ini adalah LXC dan Docker. 

 

 

 

 

     

 

Gambar 2.5 Perbandingan Operating System-level Virtualization dengan Virtualization 

Hardware [1] 
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2.3. LXC 

LXC (Linux Containers) adalah salah satu teknologi virtualisasi tingkat 

sistem operasi untuk menjalankan beberapa sistem linux yang terisolasi pada single 

host. LXC menggunakan fitur pada kernel linux cgroup yang dirilis pada kernel 

2.6.24. LXC menggabungkan fitur kernel linux seperti cgroup dan namespace 

untuk menyediakan wadah (container) yang terisolasi untuk aplikasi [2]. 

2.4. Docker 

Docker pertama kali diperkenalkan oleh Solomon Hykes, pendiri dan CEO 

ofdotCloud dalam presentasi singkatnya di Python Developers Conference di Santa 

Clara, California, pada tanggal 15 Maret 2013. Pada saat diperkenalkannya Docker, 

hanya sekitar 40 orang diberi kesempatan untuk mencoba Docker. Beberapa 

minggu kemudian proyek ini mengejutkan beberapa kalangan karena Docker 

adalah sebuah proyek open-source dan tersedia untuk umum pada GitHub, di mana 

orang bisa mengunduh dan berkontribusi dalam proyek ini [9].  

Docker adalah sebuah platform terbuka untuk developer, sistem 

administrasi atau siapa pun yang bertujuan menggunakan sebuah platform untuk 

membangun, mendistribusikan dan menjalankan aplikasi di manapun: laptop, pusat 

data, virtual mesin ataupun cloud. Docker mengotomatisasi penyebaran 

(deployment) aplikasi ke dalam containers dengan menyediakan abstraksi 

penambahan layer dan otomatisasi virtualisasi tingkat sistem operasi di Linux [2].   

2.4.1. Arsitektur Docker 

Docker menggunakan arsitektur klien-server. Docker client mengirim 

permintaan berupa perintah kepada Docker daemon untuk membangun, 

mendistribusikan dan menjalankan container Docker. 
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Gambar 2.6 Arsitektur Docker 

Sumber: https://docs.docker.com/engine/article-img/architecture.svg 

a. Docker Daemon: Docker daemon berjalan pada mesin host. Pengguna tidak 

berinteraksi secara langsung dengan Docker daemon tapi melalui Docker client. 

b.  Docker client: Docker client merupakan bentuk dari Docker binary dan 

merupakan user interface utama unutuk Docker, yang menerima perintah dari 

pengguna dan berkomunikasi dengan Docker daemon.  

2.4.2. Komponen Docker 

1. Docker Images 

Docker Images merupakan read-only templat untuk menjalankan 

containers. Sebuah images dapat terdiri dari sistem operasi dan beberapa aplikasi 

yang sudah terinstal. Images dapat ditumpuk berlapis dengan images lainnya, 

images yang paling atas disebut dengan parent images dan image yang paling 

bawah disebut base image [2]. 

2. Docker Containers 

Docker Containers adalah sebuah directory yang menyimpan segala sesuatu 

yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan. Setiap container dijalankan dari 

Docker images yang telah ditentukan. Container dapat dijalankan (run), 

diberhentikan (stop), dihapus (remove). Container merupakan platform yang 

menyediakan wadah yang terisolasi untuk aplikasi [2]. 
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3. Docker Registries 

Docker Registries adalah sebuah repository (public atau private) yang 

menyediakan ribuan Docker images. Public Docker Registries disebut dengan 

Docker Hub. Pengguna dapat melakukan perintah push melalui Docker client ke 

Docker registry untuk penyimpanan data sharing. Dan pengguna lain dapat 

melakukan perintah pull untuk mengunduh dan menjalankan secara langsung [2].  

2.4.3. Perbandingan Virtual Mesin dan Container Docker 

Virtual mesin dan container Docker sama-sama memiliki pemanfaatan 

isolasi sumber daya dan alokasi, akan tetapi dengan arsitektur yang berbeda 

memungkinkan container pada Docker menjadi lebih portabel dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Arsitektur Virtual Mesin                                   Arsitektur Container Docker 

Gambar 2.7 Perbandingan Arsitektur Virtual Machine dengan Container Docker 

Sumber: https://www.docker.com/what-docker 

 

2.4.4. Kelebihan Docker dari Mesin Virtual Tradisional 

Metode yang biasa digunakan untuk menidstribusikan aplikasi dan 

mengisolasi eksekusinya adalah menggunakan virtual mesin atau VMs. Format 

virtual mesin biasanya adalah VMWare’s vmdk, Oracle Virtualbox’x vdi, dan 

KVM qcow2 . Secara teori format tersebut akan mengizinkan setiap developer 

secara otomatis mem-package aplikasinya ke dalam sebuah “mesin” untuk 

kemudahan distribusi dan deployment. Namun prakteknya, hal itu hampir tidak 

terjadi karena beberapa alasan [1]: 

 

https://www.docker.com/what-docker
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a. Size: Mesin virtual sangat besar yang membuatnya tidak praktis untuk disimpan 

dan dipindahkan. 

b. Performance: Menjalankan mesin virtual mengonsumsi CPU dan memori 

secara signifikan, yang membuatnya tidak praktis di banyak skenario, 

contohnya deployment CPU dan aplikasi intensif memori skala besar dalam 

jumlah mesin yang banyak. 

c. Portability: Membandingkan lingkungan virtual mesin tidak berjalan baik satu 

sama lain, walaupun aplikasi konversi ada, tapi mereka terbatas dan menambah 

lebih banyak overhead. 

d. Hardware-centric: Virtual mesin didesain dengan operator mesin, bukan 

pengembang perangkat lunak. Hasilnya, mereka menawarkan peralatan yang 

sangat terbatas untuk apa yang sering dibutuhkan oleh pengembang: 

membangun, mencoba dan menjalankan perangkat lunaknya. Sebagai contoh, 

penawaran virtual mesin tanpa fasilitas untuk versioning aplikasi, monitoring, 

konfigurasi, logging atau layanan discovery. 

Docker memakai metode sandboxing berbeda, yang dikenal sebagai 

containerization. Tidak seperti virtualisasi tradisional, containerization mengambil 

tempat pada level kernel. Banyak sistem kernel sistem operasi modern saat ini yang 

mendukung kebutuhan sederhana untuk contenerization, termasuk Linux dengan 

OpenVZ, vserver, LXC, Solaris dengan Zones dan FreeBSD dengan Jails [1]. 

Docker dibangun di atas primitif low-level tersebut untuk menawarkan 

developer sebuah format portabel dan lingkungan runtime yang memecahkan 4 

masalah di atas. Docker container sangat kecil, Docker pada dasarnya memiliki nol 

overhead memori dan CPU, Docker benar-benar portabel dan didisain dari dasar 

dengan disain application-centric. Virtual mesin baik digunakan untuk 

mengalokasikan sumber daya perangkat keras, container beroperasi pada level 

proses, yang membuatnya sangat ringan dan sempurna sebagai unit pendistribusi 

perangkat lunak. Bagian terbaik adalah, karena Docker beroperasi pada tingkat OS, 

maka Docker masih bisa berjalan di dalam mesin virtual. 
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2.5. Dependency Hell 

Dependency hell istilah yang mencerminkan sebuah kondisi frustrasi 

pengguna perangkat lunak yang telah menginstal paket perangkat lunak yang 

memiliki ketergantungan pada versi tertentu dari paket perangkat lunak yang lain. 

Permasalahan ketergantungan timbul di kisaran shared package/library di 

mana beberapa paket lain memiliki dependensi tetapi tergantung pada perbedaan 

dan versi yang tidak kompatibel dari sebuah shared packages. Jika shared 

package/library hanya bisa diinstal menjadi satu versi, pengguna atau administrator 

akan perlu untuk mengatasi permasalahan yang didapat dari versi lama/baru dari 

paket ketergantungan. Hal ini pada gilirannya, akan merusak dependensi lain dan 

mendorong masalah ke set paket yang lain, demikianlah istilah hell [1]. 

Permasalahan umum bagi developer adalah sulitnya mengelola semua 

dependency aplikasi dalam sebuah cara otomasi yang sederhana. Hal ini merupakan 

bentuk dari dependency hell tersebut di atas. Contoh permasalahan dependency hell 

yang disebutkan oleh developer Docker ada 3 yaitu Cross-platform dependencies, 

conflicting dependencies dan Custom dependencies. 

2.5.1. Cross-platform Dependencies 

Aplikasi modern sering kali bergantung pada kombinasi sistem library dan 

binary, paket bahasa yang spesifik, modul framework spesifik, komponen internal 

yang dikembangkan untuk proyek lain, dan lain-lain. Dependencies tersebut hidup 

pada dunia yang berbeda dan memerlukan aplikasi yang berbeda, aplikasi tersebut 

biasanya tidak bekerja dengan baik antara satu dan lainnya, membutuhkan integrasi 

perubahan yang janggal [1]. 

2.5.2. Conflicting Dependencies 

Aplikasi yang berbeda akan bergantung pada versi yang berbeda dalam satu 

dependency. Packaging tools mengatasi situasi tersebut dengan berbagai tingkat 

kemudahan, namun kesemua itu mengatasinya dengan berbeda dan cara yang tidak 

kompatibel, yang lagi-lagi memaksa depelover melakukan kerja ekstra [1]. 
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2.5.3. Custom Dependencies 

Seorang developer mungkin perlu menyiapkan sebuah versi custom dari 

ketergantungan aplikasinya.  Beberapa  sistem   pemaketan  bisa mengatasi versi 

custom dari  sebuah  dependency,  namun  yang  lainnya  tidak  bisa  dan mengatasi 

secara berbeda [1]. 

2.6. Content Management System (CMS) 

Content Management System (CMS) adalah aplikasi web yang memiliki 

sistem sedemikian sehingga memberi kemudahan kepada para pengguna sekaligus 

juga pengelolanya. Pemisahan antara isi dan desain turut menjaga konsistensi 

tampilan yang mempermuda penggunaan kembali berbagai informasi yang ada 

dalam server. Fitur-fitur yang terdapat dalam CMS juga sangat bervariasi, mulai 

dari manajemen layout situs (yang berfungsi untuk mengubah layout situs), fitur 

pencarian, mengedit berita, mengedit foto, mengedit  produk dan lain lain-lain [11]. 

CMS merupakan sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para 

penggunanya dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website 

dinamis tanpa sebelumnya dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat 

teknis, dengan berbagai keuntungan yang dimiliki CMS. 

2.6.1. Keuntungan Menggunakan CMS 

1. Manajemen data 

Semua data/informasi baik yang telah ataupun belum ditampilkan dapat 

diorganisasikan dan disimpan dengan baik. Selain itu, CMS juga mendukung 

berbagai format data seperti XML, HTML, PDF, dll., indexing, fungsi pencarian, 

dan kontrol terhadap revisi yang dilakukan terhadap data/informasi [11]. 

2. Mengatur siklus hidup server 

Banyak CMS memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk mengelola 

bagian atau isi mana saja yang akan ditampilkan, masa/waktu penampilan dan 

lokasi penampilan di server. Bagian atau isi yang dimaksud terlebih dahulu di-

review oleh editor sehingga dijamin validasinya [11]. 
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3. Mendukung web templating dan standarisasi 

Setiap halaman server yang dihasilkan berasal dari template yang terlebih 

dahulu disediakan oleh CMS. Selain dapat menjaga konsistensi tampilan secara 

keseluruhan, para penulis dan editor dapat berkonsentrasi secara penuh dalam 

melaksanakan tugasnya menyediakan isi server [11]. 

4. Personalisasi server 

Setelah sebuah isi ditempatkan ke dalam CMS, isi tersebut dapat 

ditampilkan sesuai keinginan dan kebutuhan penggunanya, terlebih lagi dengan 

kelebihan CMS yang dapat memisahkan antara desain dan isi, menyebabkan proses 

personalisasi dapat berjalan dengan mudah [11]. 

5. Sindikasi 

Sindikasi memberi kemungkinan kepada sebuah server membagi isinya 

pada server-server lain. Format data yang didukung juga cukup variatif, mulai dari 

rss, rdf, xml, hingga backend scripting. Sama halnya isi dan desain telah dibuat 

terpisah [11]. 

6. Akuntabilitas 

Oleh karena CMS mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas kepada 

para penggunanya, data/informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan 

dengan baik. Setiap penulis ataupun editor memiliki tugas masing-masing dengan 

hak akses yang berbeda-beda pula, dengan demikian setiap perubahan yang terjadi 

di server dapat ditelusuri dan diperbaiki seperlunya dengan segera [11].  

2.6.2. Tipe CMS 

Tersedia berbagai tipe CMS di pasaran, memberikan pilihan bagi 

programmer untuk menentukan CMS manakah yang akan digunakan, di mana 

proses pemilihan ini tentunya disesuaikan dengan aplikasi website yang akan 

dibuat, contoh jenis CMS yaitu CMS blogs, CMS portal, CMS e-commerce, dan 

lain-lain. Tetapi secara umum CMS terbagi dua yaitu CMS komersial dan CMS 

Open source, berikut penjelasannya [11]: 
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1. CMS Komersial 

CMS Komersial dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan 

perangkat lunak yang menjalankan usahanya dengan motif mencari keuntungan. 

CMS tipe ini memiliki dan menyediakan hampir semua fitur yang diharapkan dari 

sebuah CMS dan tentu saja tidak tersedia secara gratis. Setiap pengguna yang ingin 

memanfaatkan CMS komersial untuk mengelola website-nya haruslah membeli 

lisensi dari perusahaan pembuatannya. 

Lisensi yang tersedia sangat bervariasi, mulai dari lisensi yang berdasarkan 

kepada jumlah pengguna sampai kepada lisensi yang sifatnya multiserver dan dari 

yang berharga ratusan dolar AS sampai kepada jutaan dolar AS. Semua dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan dan implementasi yang diharapkan oleh 

penggunanya. Tidak hanya itu, versi terbaru dari produk yang dipakai juga dapat 

diperoleh dengan leluasa, dengan cara mengunjungi area anggota dari website 

penyedia CMS yang dimaksud. 

2. CMS Open Source 

CMS Open Source dibuat dan dikembangkan oleh sekelompok orang atau 

perusahaan yang intinya memberikan sebuah alternatif murah dan terjangkau 

kepada para pengguna. Tersedia secara gratis dan dapat dipergunakan sesuai 

dengan kebutuhan tanpa ada balasan. CMS tipe ini juga memberikan akses kepada 

penggunanya akan kode-kode pemrograman, sehingga memudahkan pengguna 

untuk memodifikasi CMS di masa-masa yang akan datang. Karena kode 

pemrograman terbuka untuk umum, secara tidak langsung para pengguna bekerja 

sama dalam hal melacak dan memperbaiki bugs yang ada, menambah dan 

meningkatkan fungsi dan kemampuan CMS dan memberikan dukungan teknis dan 

non-teknis kepada yang membutuhkan. Sehingga prinsip dari komunitas, oleh 

komunitas dan untuk komunitas tidaklah terlalu berlebihan untuk menggambarkan 

situasi pengembangan CMS Open Source ini. 

Walaupun gratis, bukan berarti CMS Open Source tidak memerlukan lisensi 

dalam pemakaiannya. Bedanya, lisensi di sini berbentuk sebuah pernyataan yang 

biasanya menerangkan bahwasanya aplikasi CMS tersebut dapat dimodifikasi dan 

dikembangkan lebih lanjut dengan syarat semua kredit dihormati dan kode tetap 

terbuka untuk umum. Lalu, apakah seseorang bisa memanfaatkan teknologi ini 
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untuk keperluan komersial ? Jawabannya adalah bisa. Asalkan tidak mengenakan 

biaya CMS yang dipakai kepada klien, tapi lebih kepada biaya pembuatan dan 

perawatan website. Saat ini sudah banyak pihak yang beralih ke CMS Open Source, 

setelah mengingat dan menimbang kemampuan yang ditawarkan CMS Open 

Source tidak berbeda jauh dengan CMS komersial dan biaya yang terjangkau [11]. 

2.7. Apache JMeter 

Aplikasi Apache JMeter adalah perangkat lunak berbasis java yang 

dirancang untuk memuat perilaku fungsional tes dan mengukur kinerja. Aplikasi ini 

pada awalnya dirancang untuk pengujian aplikasi web tetapi sejak dikembangkan 

aplikasi ini juga dapat menguji fungsi lain [15].  

Apache JMeter dapat digunakan untuk menguji kinerja baik pada sumber 

daya statis dan dinamis (Web Service (SOAP/REST)), web bahasa dinamis – PHP, 

Java, ASP.NET, File, dll. Hal ini dapat digunakan untuk membuat simulasi beban 

berat pada server, network atau objek untuk menguji kekuatan atau untuk 

menganalisis performa secara keseluruhan di bawah jenis beban yang berbeda [15]. 

2.8. Sysstat 

Sysstat adalah aplikasi untuk mencari berbagai informasi statistik sistem 

yang berjalan pada sistem operasi Linux. Program “sar” dari sysstat adalah 

program yang dipakai untuk mencatat utilitas CPU selama proses pengujian 

berlangsung. Keluaran dari “sar” adalah persentase CPU dalam keadaan idle [2]. 


