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Abstrak
Ketersediaan suatu layanan dalam suatu perusahaan merupakan hal yang harus dipenuhi agar

proses bisnis yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lancar. PT Jawa Pos Koran saat ini masih
menggunakan teknologi single server untuk menyediakan layanan email bagi para pegawainya.
Penggunaan teknologi single server tentu tidak dapat diandalkan apabila kita menginginkan layanan
memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi (high availability). Teknologi cluster network load balancing
server merupakan opsi yang digunakan untuk meningkatkan layanan email di PT Jawa Pos Koran agar
memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi
cluster network load balancing server pada layanan email di PT Jawa Pos Koran ketika diuji dengan
diberi beban 250 request dapat memberikan waktu respon time 260 ms sedangkan pada single server
160 ms. Request loss pada NLB ketika diberi beban 250 request adalah 0,00 % sedangkan dengan
single server jumlah request loss adalah 0,02 %. Dan untuk nilai throughput pada NLB ketika diberi
beban 250 request adalah 167,8 kbps sedangkan pada single server nilai thoughput-nya adalah 205,4
kbps. Tingkat ketersediaan tinggi juga menjadi kelebihan yang dimiliki oleh sistem cluster NLB. Jika
ada server di dalam cluster yang down maka semua request akan dialihkan ke server yang masih aktif.
Sehingga tidak mengganggu request yang datang ke sistem.

Kata Kunci: single server, high availability, network load balancing, email server.

1. Pendahuluan
Disaster Recovery Center (DRC) merupakan suatu metode backup data center atau lokasi

pengganti operasional server data center. Saat DRC di operasikan apabila terjadi bencana sebagian
atau total pada data center utama yang mengalami waktu yang lama dalam recovery tidak dapat
diprediksi sedangkan suatu pelayanan harus segera kembali beroperasi, diperlukan komitmen
manajemen dan stackholder dalam menyediakan DRC untuk menanggulanginya. Karena perusahaan
harus mengeluarkan anggaran biaya yang cukup tinggi sementara perannya tidak pasti waktu terjadi
bencana tersebut. Oleh karena itu tidak heran apabila banyak dijumpai lokasi server yang tidak secara
berkelanjutan dilakukan perbaikan[1].

Pelaksanaan DRC dilakukan agar dapat menangani masalah force majeure pada data dan
infrastruktur teknologi informasi yang bersifat darurat, dimana tahapan yang dilakukan sesuai prosedur
sehingga bisa meminimalisir kerugian organisasi dan dituntut untuk memiliki sistem yang high
availability. Pada perusahaan yang telah menerapkan sistem mail server secara online untuk
menghindari adanya force majeure yang dapat menimbulkan downtime pada server yang di akses, DRC
harus di implementasikan dengan manajemen yang baik[1].

Sistem cluster load balancing server merupakan suatu metode yang digunakan untuk
memisahkan antara dua atau banyak link network. Dengan mempunyai banyak link maka optimalisasi
kegunaan sumber daya, throughput, dan time response akan semakin baik karena mempunyai lebih
dari satu link yang bisa saling membackup pada saat network down dan menjadi cepat pada saat
network normal jika memerlukan kehandalan tinggi yang memerlukan 100% koneksi uptime yang
berbeda dan dibuat saling membackup. Layanan cluster tidak bisa dilepaskan dari layanan load
balancing dan mempunyai tujuan untuk pencegahan kegagalan layanan bagi pengguna jaringan
komputer bila salah satu sistem atau aplikasi yang ada dalam jaringan komputer mengalami kegagalan.
Biasanya setelah layanan load balancing ini di implementasikan maka layanan cluster juga di



Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa (SENTRA) 2017
ISSN (Cetak) 2527-6042
eISSN (Online) 2527-6050

V - 2 SENTRA 2017

aplikasikan untuk membuat cadangan sistem. Sebuah server dengan mengimplementasikan layanan
cluster akan meningkatkan faktor availibilitas, reliabilitas dan juga kecepatan akses[2].

Saat ini PT Jawa Pos Koran menggunakan email server yang memakai teknologi single server,
sedangkan layanan yang harus diberikan kepada pengguna layanan email jawapos sangatlah besar
dan dituntut realtime. Dengan adanya sistem “Redundancy Email Server dengan Cluster Load
Balancing untuk Mekanisme Disaster Recovery” diharapkan layanan email server pada jawapos akan
berjalan secara optimal.

2. Metode Penelitian
Tahap kerja penelitian ini akan diuraikan pada kerangka kerja, yang mana kerangka kerja

tersebut akan digunakan sebagai acuan atau langkah dalam membangun sistem “Redundancy Email
Server dengan Cluster Load Balancing untuk Mekanisme Disaster Recovery” yang akan di
implementasikan di PT. Jawa Pos Koran ini. Pada awalnya yang akan dilakukan yaitu melakukan
analisis terhadap kebutuhan membangun sistem ini. Selanjutnya akan dilakukan dengan merancang
dan menguji dari network load balancing mail server dan data penyimpanannya itu sendiri serta
mengetahui hasil dari pengujian penelitian ini yang nantinya akan dijadikan perbandingan.

Dalam metodologi penelitian ini dapat diketahui bahwa permasalahan terhadap mail server yang
masih memakai teknologi single server, sedangkan layanan yang harus diberikan kepada pengguna
layanan email jawapos sangatlah besar dan dituntut realtime. Dengan adanya masalah tersebut, maka
metodologi yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahhan tersebut yaitu dengan
mengimplementasikan load balancing cluster beserta data penyimpanannya. Penggunaan metode load
balancing cluster dan network attached storage (NAS) dalam data penyimpanannya ini menggunakan
beberapa node untuk membantu dalam penyedia sistem tersebut, sehingga kinerja dari node-node
cluster dibagi secara merata dan tidak tergantung pada mail server tunggal lagi.

Pada bab ini, metode penelitian yang akan digunakan pada tugas akhir ini adalah studi pustaka,
yang mana dengan melakukan penelitian dengan cara mencari sumber literature, baik bersumber dari
jurnal-jurnal, buku-buku, maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah serta perancangan
dan implementasi pada bahan yang dibahas sesuai dengan yang akan diteliti pada penelitian ini. Pada
penelitian ini juga akan menerapkan studi lapangan, yang mana akan dilakukan pengambilan data pada
objek penelitian yang nantinya akan dipadukan serta dibandingankan dengan konsep load balancing
dan NAS yang dipelajari dalam studi pustaka.

Untuk hasil akhir dari penelitian yang didapat yaitu mengimplementasikan load balancer dan NAS
terhadap kinerja dan performansi dari mail server, khususnya pada tempat objek penelitian yang akan
diteliti. Pada implementasi ini ditujukan agar resource yang ada mampu mengatasi kelemahan
pelayanan informasi dengan media komunikasi online atau email. Selain itu dapat mengetahui
bagaimana sistem load balancer dan NAS ini bekerja dengan baik. Nantinya dapat diketahui apakah
pembagian beban sesuai dengan parameter yang diberikan. Setelah itu akan mendapatkan hasil
sebagai nilai time respone dan throughput perbandingan apakah kinerja cluster load balance lebih baik
dari kinerja dengan server tunggal. Tahapan Pengerjaan sistem tertuang seperti pada Gambar 1

2.1 Analisa Sistem
Untuk membuat sebuah mekanisme disaster recovery pada cluster load balancing mail server,

dibutuhkan 3 buah physical server yang masing-masing akan dikonfigurasi sesuai dengan bagian dari
setiap masing-masing server. 1 buah server akan bertindak sebagai network attached storage yang
dimana akan terinstall freeNAS sebagai media penyimpanan data dari sistem yang akan dirancang.
Sedangkan, 2 buah server akan menjadi node yang akan menyediakan cluster load balancing pada
kerio mail server. Sistem ini memiliki topologi yang telah penulis rancang sendiri guna mempermudah
untuk menyelesaikan proyek tugas akhir ini. Perancangan topologi yang digunakan seperti tertuang
pada Gambar 2.

2.2 Analisa Kebutuhan Sistem
Pada tahap ini akan diuraikan kebutuhan apa saja yang akan diperlukan, mulai dari perangkat

keras maupun perangkat lunak yang akan digunakan pada masing-masing server.
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Gambar 1 Flowchart tahapan pengerjaan sistem

Gambar 2 Topologi Sistem
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2.3 Kebutuhan Perangkat Keras
Berikut ini adalah rincian dan spesifikasi perangkat keras yang akan   diperlukan untuk

membangun sistem ini:

Tabel 1 Kebutuhan Perangkat Keras
Spesifikasi
Kebutuhan

Nama Perangkat
NAS Email Server 1 Email Server 2 Switch

RAM 8 Gb -
CPU Intel Xeon E3-1220V2 / 3.1 GHz

Max Turbo Speed 3.5 GHz
Semua kebutuhan dijadikan satu karena sistem

dibangun secara virtual

-

Hardisk 600 Gb
Tipe IBM System x3250 M4 2583 - Xeon E3-1220V2 3.1

GHz
HP 1810

Interface 48G Port

2.4 Kebutuhan Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun sistem ini adalah

Tabel 2 Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
Nama

Perangkat
Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
Sistem Operasi Software

NAS (Storage) FreeNAS-9.3-STABLE Service iSCSI

Mail Server 1 Windows Server 2008 R2 x64bit Kerio Mail Server
Delta Copy

Mail Server 2 Windows Server 2008 R2 x64bit Kerio Mail Server
Delta Copy

User Penguji Windows 8 x64 bit Apache Jmeter
Web Browser

2.5 Perancangan Sistem
Berikut ini adalah blok diagram perancangan sistem Redundancy Email Server dengan Cluster

Load Balancing untuk Mekanisme Disaster Recovery yang akan diimplementasikan pada PT. Jawa Pos
Koran.

Gambar 3 Blok Diagram Perancangan Sistem Cluster
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Implementasi Sistem

Sebelum membangun server cluster mail, harus terlebih dahulu mempersiapkan windows
servernya. Yaitu install semua windows server yang dibutuhkan, install active directory, dan setting
IPnya. IP yang digunakan disini adalah 100.100.100.32 sebagai IP cluster atau load balancer,
100.100.100.70 sebagai server 1 dan DNS, 100.100.100.71 adalah IP server 2, sesuai yang ada pada
topologi yang sudah dirancang.

Jika semua sudah siap lalu install NLB Manager pada semua server cluster melalui add features.
Jika semua server cluster tidak di install NLB Manager maka antara sever cluster tersebut tidak bisa
tersambung, karena mereka membutuhkan NLB Manager yang sama-sama aktif. Jika pada NLB
Manager sudah terlihat semua server yang sudah di sambungkan maka hasilnya seperti berikut.

Gambar 4 Tampilan NLB Manager

Jika semua cluster sudah berstatus converged atau gambarnya sudah hijau berarti server
tersebut sudah terhubung dan pembangunan server cluster sudah bisa dikatakan selesai. Selanjutnya
membuat mail server, mail yang digunakan yaitu Kerio Connect.

Gambar 5 Tampilan Login Mail Server
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3.2 Pengujian hasil cluster network load balancing
Dan untuk melihat bahwa cluster network load balancing sudah berhasil dalam memberikan

layanan mail server secara optimal dan realtime bisa dilihat dengan memonitoring pemerataan beban
request user dengan software Apache Jmeter.

Gambar 6 Hasil NLB

Gambar 7 Summary Report

3.3 Pengujian hasil sinkronisasi data dengan menggunakan aplikasi delta copy
Hasil dari pengujian sinkronisasi data mail kerio ini yaitu:

Tabel 3 Pengujian Sinkronisasi dengan variasi besar file

No Besar File Kecepatan SinkronisasiSent Received
1 2592 50 5204,00 bytes/sec
2 2552 50 5144,00 bytes/sec
3 2339 50 1592,67 bytes/sec
4 1129 23 329,14 bytes/sec
5 4136 294 5953,33 bytes/sec
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Dari data di atas dapat menganalisa situasi yang terjadi pada storage cluster. Semakin besar
data yang dikirim dan diterma semakin lama waktu sinkronisasinya.

3.4 Performa beban jaringan pada server mail server, meliputi pengujian terhadap penggunaan
respon time dan throughput

1. Pengujian Throughput pada Server
Pada pengujian sistem ini penulis membandingkan kerja antara server tunggal dengan server

cluster yang telah dibuat. Untuk mendapatkan hasil throughput pengujian penggunakan aplikasi Apache
Jmeter dengan rentang lama 1 menit. Penulis akan mencoba menganalisa throughput yang dihasilkan
jika server diberi banyak permintaan dengan jumlah permintaan (request) yang berbeda-beda. Nilai
throughput yang dihasilkan Apache Jmeter didapat dari Summary Repots yang terdapat pada hasil
pengujian yang dilakukan.

Tabel 4 tabel pengujian Quality of Service Throughput

Request Throughput (Kbps)
Server Tunggal Cluster Load Balancing

10 10,2 10,8
50 46,8 49,6

100 92,6 91,4
150 136,1 146,0
200 180,4 156,5
250 205,4 167,8

Rata-rata 111,91 103,68

2. Pengujian Time Respon pada Server
Pada tahap ini penulis menganalisa response time dari membandingkan antara server tunggal

dan cluster server dengan mengirim banyak request yang berbeda-beda pada server. Nilai dari
response time dari aplikasi Apache Jmeter didapatkan dari Respon Time Graph [ms] yang dihasilkan
dari pengujian yang dilakukan.

Tabel 5 tabel pengujian Quality of Service Time respon

Request Time respon (ms)
Server Tunggal Cluster Load Balancing

10 80 37
50 81 39

100 90 118
150 120 125
200 130 209
250 160 260

Rata-rata 110,16 131,33

3.5 Performa perbandingan antara single server dan cluster network load balancing mail server
dengan melihat dari indikator respon time dan fail request

Pada pengujian sistem ini penulis membandingkan kerja antara server tunggal dengan server
cluster yang telah dibuat. Untuk mendapatkan hasil dari indikator respon time dan fail request, pada
pengujian ini menggunakan aplikasi Apache Jmeter dengan rentang lama 1 menit saat menjalankan
pengujiannya pada tiap masing-masing request yang akan diberikan pada tiap server mail. Penulis akan
mencoba menganalisa respon time dan fail request yang dihasilkan jika server diberi banyak permintaan
dengan jumlah permintaan (request) yang berbeda-beda.

Dari hasil yang didapatkan nilai time respon dan fail request dari tiap masing-masing mail server
yang sudah diuji. Dan dapat dilihat performa server cluster dengan menggunakan network load
balancing menunjukkan performa yang bagus untuk diterapkan dalam sistem mail.

Jadi dengan menggunakan metode load balancing pada mail server kerio dapat membantu
meningkatkan kinerja server dan meningkatkan quality of service, sehingga performa server dapat
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terjaga dan server dapat melayani permintaan dari user dengan baik dan user yang mengakses layanan
dari server tidak terlalu mengalami banyak permasalahan.

Tabel 6 Pengujian Response Time dan Fail Request

Mail Server Indikator Request
10 50 100 150 200 250

Tunggal Respon
Time (ms)

80 81 90 120 130 160

Fail Request
(%)

0,00% 0,00
%

0,00% 00,0% 0,00% 0,02%

Cluster
Network

Load
Balancing

Respon
Time (ms)

37 39 118 125 209 260

Fail Request
(%)

0,00% 0,00
%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. Kesimpulan
Dari seluruh percobaan dan pengujian pada sistem yang telah dibangun oleh penulis, dapat

disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem clustering network load balancing yang terbentuk pada kedua real server, akan

menguntungkan jika salah satu dari kedua real server mengalami gangguan, real server lainnya
yang masih aktif dapat melayani permintaan yang datang dari client dan real server yang
mengalami gangguan tidak mengganggu sistem yang sedang berjalan. Berbeda dengan client
yang mengakses server tunggal, jika server yang diakses mengalami gangguan maka client
tidak bisa mengakses server tersebut, sehingga perlu waktu agar server dapat berjalan kembali
dan client bisa mengaksesnya lagi.

2. Hasil dari pengujian yang dilakukan oleh penulis terhadap server tunggal dan server cluster
ketika dibanjiri oleh banyak request didapatkan bahwa berdasarkan pengujian throughput
server cluster menunjukkan nilai yang cukup bagus dikarenakan pada saat jumlah request
ditambah, server cluster menunjukkan nilai yang cukup stabil dengan rata-rata nilai throughput
103,68 kbps. Sedangkan pada pengujian response time menunjukkan waktu respon yang
cukup baik karena semakin sedikit waktu respon maka semakin cepat juga akses terhadap
server tersebut dengan rata-rata nilai response time 131,33 ms. Tetapi pada pengujian pada
bab sebelumnya menunjukkan bahwa single server memiliki nilai throughput dan respon time
yang lebih bagus, tetapi itu dikarenakan perbedaan server yang dipakai.

3. Dari pengujian quality of service yang dilakukan pada mail server cluster yang sudah
diimplementasikan di PT. Jawa Pos Koran, mendapatkan hasil nilai throughput semakin besar,
packet loss semakin kecil. Maka dengan adanya sistem load balancing beban yang ditanggung
server dapat berkurang.

4. Berdasarkan konfigurasi dan implementasi Storage Device pada Cluster Mail Server dengan
melibatkan iSCSI Target dan iSCSI Initiator, maka dapat disimpulkan bahwa Cluster Mail Server
pada NAS berbasis iSCSI dapat digunakan sebagai salah satu metode yang dapat menunjang
layanan di PT. Jawa Pos Koran.

5. Dengan memisahkan antara mail server dan server basis data dapat mengurangi beban trafik
di jaringan.

6. Sistem dapat melakukan backup server dengan metode network attached storage (NAS)
dengan service iSCSI.

Saran dari seluruh pengujian yang dilakukan oleh penulis pada sistem yang telah dibuat masih
memiliki kekurangan. Sehingga penulis memberikan saran untuk pembaca sebagai pertimbangan
pengembangan sistem yang lebih baik selanjutnya. Saran yang mungkin dapat ditambahkan adalah
sebagai berikut:

1. Selain Load Balancing, Failover mail server cluster bisa menjadi solusi untuk ketersediaan
server yang tinggi dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk hal tersebut.

2. Meningkatkan spesifikasi hardware pada mail server seperti CPU dan RAM, sehingga dapat
membandingkan jumlah client yang request dengan lebih banyak.
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3. Menambah lebih banyak jumlah mail server pada metode Load Balancing sehingga dapat dilihat
lebih jauh perbedaannya.

4. Pada data center sistem mail server PT. Jawa Pos Koran dapat dikembangkan lagi media
penyimpanan jaringannya dengan mengimplementasikan Storage Area Network (SAN).

5. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya pada sinkronisasi data mungkin bisa digantikan dengan
software yang lebih reliable dibandingkan menggunakan delta copy supaya mendapatkan hasil
yang lebih optimal.
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