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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Analisis Pengujian 

3.1.1. Analisis Pengujian Kompatibilitas Docker 

Pengujian dilakukan untuk menguji keunggulan Docker dalam hal 

kompatibilitas. Selain itu pengujian dilakukan juga untuk menjawab permasalahan 

yang sering terjadi dalam pengembangan aplikasi web. Untuk menjawab hal 

tersebut, maka dilakukan beberapa pengujian kompatibilitas, yaitu: terhadap 

perbedaan platform dan terhadap perbedaan environment host. 

Aplikasi web CMS yang sudah dipaketkan akan dijalankan menggunakan  

Dockerized, Docker mengkalim sekali pengembang perangkat lunak membangun 

aplikasi dengan container maka Dockerized bisa dijalankan di hampir semua 

environment seperti virtual mesin, laptop, cloud, dan lain-lain [1].  Dalam hal ini 

penulis akan menguji hal tersebut dengan menjalankan Dockerized pada 

environment yang berbeda termasuk kompatibilitas dengan lingkungan host yang 

mempunyai masalah conflicting dependencies. 

1. Analisis Pengujian Kompatibilitas Docker Terhadap Perbedaan 

Platform 

Idealnya, pengembang aplikasi harus mampu membuat aplikasi yang 

fleksibel yang mampu dijalankan untuk dapat menangani kasus seperti migrasi 

server ke server lain dengan sistem operasi yang berbeda. Namun kenyataannya hal 

ini sulit untuk diimplementasikan karena ketergantungan aplikasi terhadap suatu 

platform atau permasalahan yang biasa disebut cross-platform dependencies, di 

mana sistem administrator harus melakukan konfigurasi ulang environment baru 

untuk aplikasinya karena perbedaan sistem operasi server dan versi kernel [1]. 

Docker menjawab permasalahan tersebut dengan container-nya. Aplikasi 

yang sudah di-package menjadi Dokerized app bersama semua dependencies-nya 

menggunakan container akan mampu berjalan pada platform yang menjalankan
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Docker tanpa harus merubah dan mengkonfigurasi apapun pada container ataupun 

mesin host. 

Pengujian akan dilakukan dengan mesin lokal (Laptop) yang menggunakan 

GNU/Linux Ubuntu 16.04 sebagai host dari Docker. Pada mesin tersebut aplikasi 

web CMS akan di-package dengan menggunakan Dockerized jenis Dockerfile. 

Setelah itu  Dockerfile akan dijalankan juga di virtual mesin yang menggunakan 

GNU/Linux CentOS 7 tanpa melakukan perubahan apapun pada mesin host 

ataupun container. 

2. Analisis Pengujian Kompatibilitas Docker Terhadap Perbedaan 

Environment Host 

Aplikasi yang telah dibangun oleh developer pada mesin lokalnya (Laptop) 

akan dijalankan pada perangkat keras yang berbeda, misalnya cloud 

(Private/Public), virtual server, virtual mesin, dll. Aplikasi harus mempunya 

fleksibilitas tinggi agar mampu dijalankan pada perangkat keras yang berbeda, hal 

ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau error saat melakukan re-

packaging dependencies dan konfigurasi yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. 

Dengan Docker hal itu tidak akan menjadi permasalahan yang berarti 

selama perangkat keras support untuk menjalankan Docker engine. Docker 

memastikan lingkungan host tidak akan berpengaruh pada container dan 

lingkungan container akan sama persis seperti saat di mana dia dibuat. Oleh karena 

itu Dockerized app yang sudah dibangun akan mampu dijalankan di manapun yang 

menjalankan Docker engine tanpa harus melakukan perubahan apapun. 

Perbedaan environment host yang dimaksud penulis meliputi: perbedaan 

layer perangkat keras (virtual/fisik), konfigurasi sistem (Normal server/Quality 

Control Server), lingkungan hosting (Cloud/lokal), User Interface (GUI/CLI), dan 

lain-lain. Pengujian akan dilakukan dengan menjalankan Dockerized pada 

lingkungan host yang berbeda sesuai dengan kriteria di atas. Untuk membuktikan 

bahwa Dockerized bisa dijalankan pada host yang jenisnya berbeda. 

Penulis akan membangun Dockerized (Dockerfile dan Docker-compose)  

pada mesin lokal (Laptop), lalu aplikasi tersebut akan dijalankan pada virtual mesin 
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yang menggunakan hypervisor tipe 2. Hal ini termasuk pada kriteria environment 

host yang berbeda seperti disebutkan di atas, karena virtual mesin yang 

menggunakan metode virtualisasi penuh dengan teknologi hypervisor tipe 2 bersifat 

independen dan terpisah dari mesin host. Pada realitasnya hal ini bisa terjadi pada 

saat aplikasi dijalankan oleh perusahaan yang melakukan konsolidasi server dengan 

virtualisasi seperti VirtualBox. 

3.1.2. Analisis Pengujian Efektivitas Docker 

Pengujian dirancang untuk mengetahui nilai efektivitas dari masing-masing 

virtual khususnya Docker. Seluruh virtual (Docker, KVM, dan VirtualBox) 

dibuatkan partisi khusus untuk instalasi Linux (Ubuntu 16.04). Untuk mengetahui 

efektivitas dari masing-masing virtual dibuatkan beberapa pengujian efektivitas, 

yaitu: pengujian terhadap penyimpanan (storage) dan Pengujian terhadap memori 

Docker merupakan Platform as a Service yang menggunakan teknologi 

virtualisasi yang lebih maju dari virtualisasi sebelumnya, sehingga virtualisasi 

sebelumnya disebut sebagai virtualisasi tradisional [1]. Untuk itu, teknologi 

virtualisasi ini dijadikan sebagai bahan analisis untuk membandingkan efektivitas 

teknologi virtualisasi Docker dengan virtualisasi berbasis hypervisor (KVM dan 

VirtualBox). Ada dua parameter yang akan digunakan sebagai variasi dalam 

pengujian efektivitas, yaitu pengujian efektivitas penyimpanan dan pengujian 

efektivitas memori. 

1. Analisis Pengujian Efektivitas Penyimpanan (Storage) 

Untuk melakukan pengujian penyimpanan yang akan di lakukan kepada 

Docker, KVM, dan VirtualBox maka virtual-virtual tersebut diinstal pada mesin 

host dan sistem operasi yang sama secara bergantian agar perangkat keras yang 

digunakan identik dan sama persis, hal ini dilakukan atas pertimbangan integritas 

pengujian. Lalu menjalankan satu mesin virtual (container) dan melakukan sebuah 

proses yang akan diambil tingkat kenaikannya. Pengukuran penggunaan 

penyimpanan diambil sebelum melakukan proses dan setelah melakukan proses, 

proses yang akan dijalankan yaitu proses pembaharuan source list dengan perintah 

apt-get update, lalu dibandingkan beberapa peningkatan penyimpanan yang 

digunakan antara Docker, KVM, dan VirtualBox. Proses ini dilakukan bergantian 
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antara Docker, KVM, dan VirtualBox. Parameter uji yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah besaran penggunaan penyimpanan (Storage). 

2. Analisis Pengujian Efektivitas Memori 

Dalam proses deployment-nya container Docker menggunakan shared 

kernel dari mesin host tanpa ada perantara lapisan virtualisasi seperti hypervisor, 

maka proses menjadi lebih ringan sehingga bisa menghemat memori dan 

menghindari overhead pada mesin host sehingga memungkinkan untuk 

menjalankan banyak container dalam satu mesin, berbeda dengan virtual mesin 

yang menggunakan hypervisor dan kernel tersendiri dari mesin host. 

Untuk pengujian ini akan dilakukan komparasi saat proses deployment 

mesin virtual dan container antara Docker, KVM, dan VirtualBox. Docker, KVM, 

dan VirtualBox akan diinstal pada mesin host dan sistem operasi yang sama. Setelah 

itu akan dijalankan beberapa mesin virtual dan container lalu akan dilihat 

penggunaan memorinya. Pengukuran memori akan menggunakan perintah top. 

perintah tersebut dapat melihat kapasitas total memori dan besar memori yang 

sedang digunakan. Parameter uji dalam pengujian ini adalah besaran kenaikan 

memori yang digunakan saat menjalankan mesin virtual atau container. 

3.1.3. Analisis Pengujian Kinerja 

Untuk pengujian kinerja, perlu dicari tahu parameter untuk mendapatkan 

kriteria beban kerja ringan dan beban kerja berat. Kemudian untuk melengkapi data 

perbandingan, dicari juga kriteria beban kerja antara kriteria ringan dan berat, yaitu 

sedang. Kombinasi kriteria beban kerja ini menghasilkan tiga variasi pengujian, 

yaitu: beban kerja ringan, beban kerja sedang, dan beban kerja berat. 

1. Perancangan Sistem Pengujian Kinerja 

Sebelum proses instalasi, implementasi, serta pengujian dilakukan, maka 

terlebih dahulu dibuat desain atau topologi sistem. Desain sistem tersebut dibuat 

untuk mempermudah proses implementasi dan pengujian. Berikut ini desain sistem 

yang akan dibuat. 
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a. Desain sistem pada Docker, KVM, dan VirtualBox 

 

Gambar 3.1 Desain Sistem Secara Umum pada Docker, KVM, dan VirtualBox 

 Gambar 3.1 menjelaskan bahwa desain sistem pada virtualisasi (Docker, 

KVM, dan VirtualBox) masing-masing memiliki 5 server virtual yang berisikan 

Aplikasi web Content Management System WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, 

dan PrestaShop. Pada pengujian ini klien memberikan request terhadap server 

secara bergantian. 

b. Desain server virtual pada Docker, KVM, dan VirtualBox 

 

        Gambar 3.2 Desain Sistem Secara Khusus pada Docker, KVM, dan VirtualBox 

 Gambar 3.2 menjelaskan tentang desain server virtual, pada desain ini 

setiap server virtual memiliki sistem operasi Ubuntu 16.04 yang di dalamnya  

terdapat tiga komponen yaitu server web (Apache2), aplikasi web (CMS), dan basis 

Komputer Host 

Virtual 
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data (MariaDB). Ketiga komponen tersebut berperan penting dalam pembuatan dan 

proses aplikasi berbasis web. 

2. Analisis Proses Pengujian terhadap Beban Kerja  

Dari tiga jenis virtualisasi yaitu Docker, VirtualBox, dan KVM yang 

masing-masing sudah terinstal lima CMS, khusus untuk Docker pembuatan dan 

instalasi CMS menggunakan Dockerized (Dockerfile dan Docker-compose). 

Karena pengujian akan dilakukan kepada lima aplikasi web yang menggunakan 

CMS maka pengujian hanya dilakukan kepada layanan HTTP. Implementasi virtual 

akan memisahkan masing-masing virtualisasi ke dalam satu server yang saling 

terpisah, dan dijalankan pada host yang sama.  

Pengujian  akan dilakukan terhadap tiga virtualisasi yang masing-masing 

sudah terinstal lima CMS pada tingkat beban kerja. Untuk mencapai kriteria itu, 

maka perlu dicari spesifikasi teknis yang dapat memenuhinya. Untuk itu sejumlah 

kecil percobaan dilakukan terhadap masing-masing virtualisasi yang dijalankan dan 

diuji. 

Perbedaan parameter untuk menguji variasi beban kerja layanan HTTP 

terletak pada rentang waktu antara satu request dengan request lainnya [4], dapat 

dilihat pada Lampiran B. Spesifikasi untuk mendapatkan perbedaan beban kerja ini 

adalah: 

a. Beban kerja ringan: aplikasi Apache JMeter membuat simulasi klien HTTP 

mengirim 10 request dengan rentang waktu 0.01 detik yang menghasilkan 1000 

sampel. 

b. Beban kerja sedang: aplikasi Apache JMeter membuat simulasi klien HTTP 

mengirim 10 request dengan rentang waktu 0.002 detik yang menghasilkan 

5000 sampel. 

c. Beban kerja berat: aplikasi Apache JMeter membuat simulasi klien HTTP 

mengirim 10 request dengan rentang waktu 0.001 detik yang menghasilkan 

10000 sampel. 

Sedangkan pada pengujian beban kerja terhadap CPU, masing-masing 

virtualisasi dibuatkan partisi khusus untuk instalasi server web. Perbedaan 

parameter untuk menguji variasi beban kerja CPU pada layanan HTTP terletak pada 
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jumlah request per 0.1 detik dengan rentang waktu 10 detik dapat dilihat pada 

Lampiran D, kinerja CPU yang akan dicatat dengan software Sysstat menggunakan 

perintah “sar 1 10” pada mesin host dimana virtualisasi dijalankan, artinya perintah 

tersebut memberikan sampel setiap 1 detik dengan rentan waktu 10 detik pada 

komputer lokal (host/Laptop). Spesifikasi untuk mendapatkan perbedaan beban 

kerja ini adalah: 

a. Beban kerja ringan: aplikasi Apache JMeter membuat simulasi klien HTTP 

mengirim 10 request yang menghasilkan 1000 sampel. 

b. Beban kerja sedang: aplikasi Apache JMeter membuat simulasi klien HTTP 

mengirim 50 yang menghasilkan 5000 sampel. 

c. Beban kerja berat: aplikasi Apache JMeter membuat simulasi klien HTTP 

mengirim 100 request yang menghasilkan 10000 sampel. 

Dalam penelitian ini sysstat digunakan untuk mencatat CPU pada server. 

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, dan untuk memperhitungkan pemakaian CPU maka 

rumus yang dipakai adalah Rata-rata utilitas CPU = 100 – rata-rata CPU idle 

[4]. 

Contoh keluaran sar dapat dilihat di Lampiran E. 

3.2. Pemilihan Sistem Operasi 

Docker hanya bisa berjalan pada kernel yang sudah ditentukan yaitu 3.10 ke 

atas [10], namun sistem operasi yang memiliki kernel dibawanya tetap bisa 

menjalankan Docker dengan melakukan upgrade kernel terlebih dahulu. Dengan 

pertimbangan agar pengujian dapat dilakukan secara efektif maka penulis akan 

menggunakan sistem operasi yang realease dengan versi kernel 4.4.0 untuk 

distribusi GNU/Linux Ubuntu 16.04 LTS dan kernel 3.10.0 GNU/Linux CentOS 7. 

Tabel 3.1 adalah tabel penggunaan sistem operasi dan virtual dari penjelasan pada 

bagian 3.1. 
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Tabel 3.1 Tabel Penggunaan Sistem Operasi 

Mesin SO Kernel Penyimpanan Jumlah Keterangan 

Host 
Ubuntu 

16.04 LTS 
4.4.0 200000 MB 1 Mesin Host Host Pengujian  

KVM 
Ubuntu 

16.04 LTS 
4.4.0  8000 MB 6 Virtual 

Pengujian 

Efektivitas dan 

Kinerja 

KVM CentOS 7 3.10.0 15000 MB 1 Virtual 

Pengujian 

Kompatibilitas 

Terhadap Perbedaan 

Platform 

VirtualBox 

Ubuntu 

16.04 LTS 
4.4.0  8000 MB 6 Virtual 

Pengujian 

Efektivitas dan 

Kinerja  

Ubuntu 

16.04 LTS 
4.4.0 15000 MB 1 Virtual 

Pengujian 

Kompatibilitas 

Terhadap Perbedaan 

Enviroment Host 

Docker 
Ubuntu 

16.04 LTS 
4.4.0 Dinamis 16 Container 

Pengujian 

Kompatibilitas,  

Efektivitas dan 

kinerja 

 

3.3. Pemilihan Perangkat Lunak 

3.3.1. VirtualBox dan KVM 

VirtualBox merupakan paket perangkat lunak virtualisasi untuk komputer 

x86 dan AMD64/Intel64 dari Oracle Corporation sebagai bagian dari produk 

virtualisasi. VirtualBox merupakan virtualisasi penuh dan menggunakan hypervisor 

tipe 2 yang menjalankan lapisan virtualisasi di atas komputer host [12]. Pada 

pengujian ini VirtualBox akan digunakan sebagai alat perbandingan dengan Docker 

pada pengujian kinerja, penghematan sumber daya dan uji kompatibilitas terhadap 

perbedaan environment host.  

KVM (Kernel-based Virtual Machine) merupakan virtualisasi penuh untuk 

Linux pada komputer x86 yang berisi ekstensi virtualisasi (Intel VT atau AMD-V), 

setiap mesin virtual yang menggunakan KVM memiliki perangkat keras virtual 
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pribadi: network, disk, adapter grafis, dll [13]. KVM menggunakan hypervisor tipe 

1 yang berjalan langsung di perangkat keras server tanpa perantara sistem operasi 

[14]. Pada pengujian ini KVM akan digunakan sebagai alat perbandingan dengan 

Docker pada pengujian kinerja, penghematan sumber daya, dan uji kompatibilitas 

pada perbedaan platform. 

3.3.2. Apache, PHP, dan MariaDB 

Apache adalah sebuah perangkat lunak HTTP server yang memainkan peran 

penting dalam perkembangan web (www), PHP merupakan bahasa pemrograman 

server-side untuk aplikasi web itu sendiri, sedangkan MariaDB merupakan aplikasi 

basis data versi pengembangan terbuka dan mandiri dari basis data MySQL. Sejak 

diakuisisinya MySQL oleh oracle pada September 2010, kelebihan MariaDB 

adalah berlisensi Open Source. Ketiga perangkat lunak tersebut sangat familier di 

kalangan developer aplikasi berbasis web. Untuk itulah penulis memilih Apache, 

PHP dan MariaDB sebagai media uji pada pengujian ini.  

Apache, PHP, dan MariaDB digunakan untuk melandasi instalasi CMS 

yang akan digunakan sebagai bahan uji coba aplikasi web pada penelitian ini. 

3.4. Pemilihan Content Management System 

CMS (Content Management System) adalah 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 [11]. 

Pengujian ini memilih lima dari tiga jenis CMS yang sering digunakan 

pengguna yaitu WordPress berjenis blog, Drupal dan Joomla berjenis portal, serta 

OpenCart dan PrestaShop berjenis e-commerce. Kelima CMS tersebut masing-

masing dibuatkan image menggunakan Dockerfile. 

3.5. Dockerizing Aplikasi dengan Container Docker 

Ada dua cara dalam implementasi pengembangan sebuah aplikasi web 

dengan menggunakan container 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. 



35 

 

Sedangkan deployment menggunakan skrip merupakan proses otomasi (automate 

build), hal ini dilakukan dengan skrip yang disebut Dockerfile.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan Dockerizing jenis Dockerfile, 

karena memungkinkan proses secara terdokumentasi dan mudah dalam perbaikan. 

Untuk pembuatan Dockerfile haruslah membuat file dengan nama Dockerfile. 

Syntax atau kode yang digunakan dalam pembuatan Dockerfile harus valid dan 

dikenali oleh proses docker build seperti FROM yang berfungsi sebagai dasar 

pembuatan Dockerfile misalnya kita ingin membuat server yang memiliki sistem 

operasi Ubuntu 16.04 maka kode yang harus kita buat seperti berikut FROM 

ubuntu:16.04, MAINTENER berfungsi untuk menujukan pembuat dari Dockerfile 

tersebut, RUN berfungsi sebagai perintah untuk menjalankan sebuah proses, ADD 

berfungsi sebagai perintah untuk menyalin file atau folder yang ingin disimpan / 

diproses di dalam aplikasi yang ingin dibuat, CMD adalah proses command-line 

ketika awal menjalankan aplikasi yang telah dibuat menggunakan Dockerfile. 

3.5.1. Proses Pembuatan Dockerfile untuk Aplikasi Web CMS 

Aplikasi web yang menggunakan CMS akan dibangun menggunakan 

Dockerfile. Aplikasi tersebut adalah WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, dan 

PrestaShop, kelima CMS tersebut dibuatkan Dockerfile yang akan membentuk 

images repository. Berikut kode Dockerfile pada pembangunan aplikasi web CMS. 

FROM ubuntu:16.04 
 
MAINTAINER yanwarhandik@gmail.com 
 
#install paket 
RUN apt-get update \ 
 && apt-get install net-tools \  
  && apt-get install -y vim \ 
 && apt-get install -y apache2 \ 
 && apt-get install -y supervisor \ 
  && apt-get install -y php7.0 \ 
       && apt-get install -y php7.0-extensions \ #setiap CMS berbeda 
kebutuhan 
  && rm /etc/apache2/apache2.conf \ 
 && apt-get install -y mariadb-server 
ADD apache2.conf /etc/apache2/ 
 
#menambahkan aplikasi cms 
RUN rm /var/www/html/index.html 
ADD /cms /var/www/html 
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#config database mariadb 
ADD mysql_secure_installation.sql / 
ADD cms.sql / 
ADD mariadb.sh / 
ADD db.sh / 
RUN /db.sh \ 
 && /mariadb.sh 
 
RUN echo "[supervisord]" >> /etc/supervisord.conf && \ 
    echo "nodaemon=true" >> /etc/supervisord.conf && \ 
    echo "" >> /etc/supervisord.conf && \ 
    echo "[program:mariadb]" >> /etc/supervisord.conf && \ 
    echo "command=/usr/bin/mysqld_safe" >> /etc/supervisord.conf && \ 
    echo "" >> /etc/supervisord.conf && \ 
    echo "[program:apache2]" >> /etc/supervisord.conf && \ 
    echo "command=/usr/sbin/apachectl -D FOREGROUND" >> 
/etc/supervisord.conf 
 
EXPOSE 80     
CMD ["supervisord"] 

Gambar 3.3 Proses Pembuatan Kode Dockerfile untuk Aplikasi Web CMS 

Setelah kode tersebut disimpan dengan nama Dockerfile, setelah itu 

melakukan eksekusi dengan perintah docker build –t handik/cms di mana 

Dockerfile tersebut dibuat. Contoh proses Dockerfile dalam membangun aplikasi 

web CMS dapat dilihat di Lampiran A. 


