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2 BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa teori penunjang yang 

berhubungan dengan pokok bahasan dalam tugas akhir ini. Seperti pengenalan mail 

server, sistem operasi windows server, disaster recovery center, konsep cluster, 

Integrated load balancing, NLB, cluster server, network attached storage, iSCSI, 

Quality of services, dan  Apache J-Meter. 

2.1 Mail Server 

Mail server atau yang sering disebut juga E-mail server digunakan untuk 

mengirim surat melalui internet. Dengan begitu, dapat mempermudah dalam 

penggunaannya karena lebih cepat dan efisien. Sesuai dengan namanya E-mail 

Server adalah pusat kendali system email. Sebuah mail server biasanya terdiri 

dari area penyimpanan, set konfigurasi user, daftar user dan seri modul 

komunikasi[3]. 

Pada dasarnya mesin server mail diawasi oleh seorang yang biasa di sebut 

Postmaster. Dimana salah satu tugas Postmaster adalah mengelola account user 

yang berhak berkirim email, memantau operasi server, dan berbagi tugas 

administratif lainnya. Meski demikian kebanyakan server dirancang untuk 

beroperasi tanpa banyak intervensi manual. Mereka menunggu pesan dari email 

client untuk diteruskan ke tujuan lain, memprosesnya sesuai dengan yang 

digariskan, atau menerima pesan dari server email pada interval tertentu[3]. 

2.1.1 Kerio Mail Server 

Kerio mail server merupakan software MTA (Mail Transfer Agent) yang 

dapat menerima, meneruskan, dan mengirim email. software mail ini yang bersifat 

cross platform dan bekerja di OS (Windows, Linux, dan Mac OSX). Kerio mail 

server adalah salah satu diantara sekian banyaknya MTA di dunia ini yang 

banyak mendukung service yang ada pada MTA pada umumnya. Namun banyak 

kelebihan-kelebihan lainnya yang dimiliki oleh kerio tetapi tidak dimiliki oleh 
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mail server lainnnya, berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh kerio mail 

server[4]. 

1. Secure mail 

Kerio Mail Server memiliki sekuritas tinggi, memilki fasilitas multi 

domain, serta didukung oleh sistem kerja POP3 dan IMAP dan bisa berjalan 

di sistem operasi Windows, Linux, dan MAC[4]. 

2. Anti-virus protection 

Ada dua antivirus control yang digunakan oleh sistem administrasi 

kerio mail server dengan kemampuan yang sangat tinggi, keduanya 

terintegrasi McAfee yang sudah ada dalam paket installasi Kerio dan dapat 

ditambahkan dengan antivirus lainnya seperti (Avast, AVG, eTrust, NOD32, 

Sophos, Symantec) untuk kemanan dari serangan virus[4]. 

3. Anti-spam protection 

Kombinasi dari penscanan isi dari email yaitu Spam Eliminator dan Isi 

dari pengirim atau disebut Spam Repellent, anti spam yang ada di kerio mail 

server mengurangi jumlah dari email yang tidak diinginkan[4]. 

4. Kerio WebMail & Kerio WebMail Mini 

Ada 2 webmail client berbeda yang dapat digunakan, yang salah 

satunya mirip seperti Microsoft Outlook sehingga pengguna tidak usah 

kesulitan, dan lainnya yang dapat diakses melalu PDA, memungkinkan 

pengguna nyaman dan cepat dalam penggunaanya[4]. 

5. Groupware 

Sebagai alternative unruk Microsoft Exchange, kerio mail server 

memiliki fasilitas share calendar, share[4]. 

6. Administrasi yang Mudah 

Administrator dapat mendownload, installasi, dan menyeting mail 

server dalam hitungan menit. Dengan kemudahaan penggunaan dalam 

penambahan user pengaturan account dan domain[4]. 
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7. Migration tool from Microsoft Exchange 

Untuk membantu dalam pengimigrasian dari Microsoft Exchange 

versi 5.5/2000/2003/2007/2010 ke kerio mail sever, kerio memiliki toolnya, 

dapat mengekspor user, folder, struktur, pesan, semua attachment, kalender, 

kontak[4]. 

8. Directory services 

Dalam pengaturan account di kerio mail server, mail server ini 

memungkikan penggunaan database external ataupun internal dan kerio mail 

server terintegrasi dengan active direktori pada Mac OS X server[4]. 

9. Skalabilitas 

Kerio Mail Server dapat mensupport dari mana saja dari 20 pengguna, 

dalam network skala kecil, untuk melayani ribuan user hanya dengan 1 server. 

Satu server dapat menggunakan virus dan spam filter[4]. 

10. Sistem Operasi pendukung 

Kerio Mail Server berjalan di Windows 2000/Xp/2003/2008 server 

dan desktop edition, RedHat Linux, SuSE Linux dan MAC OS X. Kerio mail 

server merupakan penghubung outlook untuk Microsoft Outlook yang 

berjalan di mesin windows 2000/XP/2003/2008[4]. 

11. Struktur Database Kerio Mail Server 

Kerio Mail Server tidak seperti mail server pada umumnya yang 

menggunakan RDMBS sepertis MSSQL dan MySQL, disini kerio mail server 

memakai database bersistem TextBase, jadi informasi yang ada disimpan 

dalam sebuah file dengan beragam direktori dan ekstensi, semua nya terletak 

didirektori C:/Program File/Kerio/MailServer/store/mail/(nama domain)[4]. 
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12. Administrasi Pada Kerio Mail Server 

Kerio Mail Server memiliki tampilan sederhana dalam sistem 

administrasinya, tampilannya yang user friendly membuat para penggunanya 

dimudahkan dalam pengaturan dan sistem adminstrasi lainnya, disini kerio 

mail server memiliki 4 Panel yaitu[4]: 

a. Configuration: Berguna untuk mengatur segala administrasi dan tool 

pendukung yang ada di kerio mail server sehingga penggunaan kerio mail 

server menjadi powerfull dan efisien. 

b. Domain Setting: Kerio mail server mendukung virtual domain sehingga 

pengguna tidak perlu online dan mendaftarkan domainnya terlebih dahulu 

untuk mencoba, serta segala jenis pengaturan tentang domain dapat di 

lakukan pada panel ini. 

c. Status: administrator dapat memonitor segala jenis kegiatan yang ada 

pada client maupun di kerio mail server itu sendiri. 

d. Logs: panel ini sangat lah berguna dalam penggunaan kerio mail server, 

karena setiap kegiatan dicatat di Logs, sehigga memudahkan 

administrator untuk melihat apa saja yang telah terjadi di kerio Mail 

server dan client. 
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13. SubPanel pada Kerio Mail Server[4] 

Tabel 2.1 Sub Panel Configuration pada Kerio Mail Server 

Panel Configuration 

Sub Panel Keterangan 

 Services  Komponen serta layanan pendukung kerio 

mail server terdiri SMTP, secure SMTP, 

POP3, secure POP3, IMAP, secure IMAP, 

NNTP, secure NNTP, LDAP, secure LDAP, 

HTTP, HTTPS 

 Domains  Pengaturan Domain  

 SMTP Server  SMTP server beserta security dan nomor port 

dapat disetting disini. 

 Content Filters  SPAM Filter, Antivirus, Attachment Filter 

agar kerio Mail server dapat lebih powerfull 

 Backup  Digunakan untuk membackup mail, semua 

pengaturannya ada disini 

 Internet Connection  Konfigurasi koneksi internet dan prioritas 

pengiriman email 

 Scheduling  Scheduling sehingga kegiatan dapat berjalan 

pada waktu yang ditentukan 

 POP3 Download  Konfigurasi POP3 untuk mengambil email 

dari server tertentu 

 ETRN Download  Konfigurasi ETRN untuk mengambil email 

dari server 

 Remote Administration  Konfigurasi remote dari jarak jauh 

 SSL Certificates  Pengaturan certificate pendukung 

 Advanced Options  Pilihan bagi pengguna yang advance 
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Tabel 2.2 Sub Panel Domain Setting pada Kerio Mail Server 

Domain Settings 

SubPanel Keterangan 

 User  Pengaturan User seperti penambahan account, edit, 

dan delete 

 Groups  Pengaturan pengelompokan user 

 Aliasses  Pengaturan Aliases pada user 

 Mailing List  Pengaturan Mailing List 

Tabel 2.3 Sub Panel Status pada Kerio Mail Server 

Status 

SubPanel Keterangan 

 Message queue  Melihat status antrian email 

 Archive connection  Memonitor konektivitas 

 Traffic charts  Monitor Graphics Lalulintas Email 

 Statistics  Statistik Lifecycle Kerio mail server 

Tabel 2.4 Sub Panel Log pada Kerio Mail Server 

Logs 

SubPanel Keterangan 

 Config  Berisi catatan yang telah dilakukan admin dalam 

pengaturan 

 Debug  Log debug-debug yang ada 

 Error  Log Pesan error ataupun kesalahan lainnya 

 Mail  Log lalu lintas email 

 Security  Log keamanan 

 Spam  Catatan tentang spam yang telah ter filter 

 Warning  Log tentang peringatan tentang kegagalan yang terjadi 

dalam kerio Mail Server 
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2.2 Sistem Operasi Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 x64 merupakan operating system yang 

digunakan dalam implementasi prototype sistem cluster server ini. Windows 

Server 2008 merupakan sistem operasi untuk server yang dikembangkan oleh 

Microsoft dan merupakan hasil pengembangan lanjutan dari Windows Server 

2003. Sama halnya dengan Windows Vista dan Windows 7, Windows Server 

2008 berbasis pada Windows NT 6.x. Windows Server 2008 merupakan nama 

baru dari Windows Server “Longhorn”[5]. 

Pemilihan Windows Server 2008 sebagai OS dari sistem ini dikarenakan 

sistem operasi ini mendukung teknologi virtualisasi dengan fitur-fiturnya. 

Beberapa fitur yang diperlukakn dalam implementasi sistem ini antara lain 

network load balancing clustering, Vmware, dan iSCSI Initiator, diaman ketiga 

fitur ini sangat penting dalam pembuatan cluster[6]. 

Untuk membangun suatu sistem cluster server dibutuhkan suatu software 

pendukung. Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk membangun 

suatu sistem cluster server seperti Vmware, Xen Server dan lain sebagainya. 

Namun dalam sistem yang akan dibuat, yang akan digunakan adalah Vmvare. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Vmware merupakan salah satu fitur 

yang mendukung teknologi virtualisasi dari Windows Server 2008 R2 x64 yang 

bisa menggantikan software yang telah disebut di atas, sehingga memudahkan 

proses implementasinya[6]. 

Vmware merupakan suatu teknologi virtualisasi hypervisor-based untuk 

x64 versi Windows Server 2008. Hypervisor merupakan platform virtualisasi 

berbasis prosesor yang memungkinkan beberapa sistem operasi terisolasi untuk 

berbagai platform perangkat keras tunggal (single hardware). Vmware 

merupakan fitur utama dalam membuatan virtualisasi dalam sistem cluster ini[6]. 

Fitur kedua adalah network load balancing cluster. Fitur ini dibutuhkan 

untuk membangun cluster itu sendiri. Penggabungan tiap node anggota cluster, 

validasi cluster, testing pada cluster dan manajemen cluster dilakukan oleh fitur 

ini untuk itu fitur ini sangat dibutuhkan untuk implementasi skripsi ini[7]. 
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Fitur ketiga adalah iSCSI initiator. Fitur ini penting karena seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu komponen dalam cluster adalah 

storage. Untuk menghubungkan storage dengan node cluster digunakan iSCSI. 

Sedangkan iSCSI itu ada yang merupakan target dan ada yang merupakan 

inisiator. iSCSI target adalah storage itu sendiri dan iSCSI initiator adalah para 

nodes dalam cluster. Jadi iSCSI initiator ini akan menginisiasikan tiap node 

sebagai initiator. Sedangkan untuk membuat iSCSI target dibutuhkan sistem 

operasi tambahan lain yaitu FreeNAS yang akan dibahas lebih lanjut disub bab 

selajutnya[6]. 

2.3 Disaster Recovery Center ( DRC)  

Disaster Recovery Center (DRC) adalah merupakan suatu metode backup 

data center atau lokasi pengganti operasional data center atau lokasi pengganti 

server pengolah data. Saat disaster recovery center dioperasikan apabila terjadi 

disaster sebagian atau total pada data center utama yang mengalami waktu yang 

lama dalam recovery tak dapat diprediksi, sedangkan suatu pelayanan harus 

segera kembali beroperasi. Diperlukan komitmen manajemen dan stackeholder 

dalam menyediakan DRC karena perusahaan harus mengeluarkan anggaran biaya 

yang cukup tinggi, sementara perannya tak pasti waktu terjadinya. Oleh 

karenanya tak heran apabila banyak dijumpai lokasi server yang tidak secara 

kontinuitas di lakukan maintenance yang dilakukan, dimana hanya dijadikan 

formalitas untuk memenuhi kewajiban[1]. 

2.3.1 Jenis Disaster Recovery Center (DRC)  

Perencanaan disaster recovery center merupakan salah satu upaya dalam 

melakukan perencanaan lanjutan guna mempercepat recovery. Oleh karenanya 

disaster recovery center sangat penting perannya dalam mendukung kontinuitas 

operasional data center. Kontinutias operasional tergantung pada kelanjutan 

operasional pada data center. Semakin banyak aplikasi yang dibackup semakin 

besar biaya yang diperlukan untuk membangun disaster recovery center. 

Semakin singkat waktu recovery yang diharapkan, semakin besar biaya yang 
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diperlukan. Biaya yang diperlukan dalam recovery berbanding terbalik dengan 

waktu penyelesaian recovery[1]. 

Karena alasan biaya tersebut, mengingat betapa penting sekali bisnis 

continuity dalam sebuah perusahaan, ada 3 pilihan type DRC yang sesuai dengan 

kondisi budget perusahaan, yaitu: 

1. Hot Site Backup 

Merupakan salah satu jenis DRC yang paling siap dioperasikan sistem 

backup aplikasi terpilih untuk menggantikan peran data center bila mana 

diperlukan. Kesiapan hot site backup meliputi ketersediaan dan kesiapan 

infrastruktur pendukung, hardware / software, aplikasi kritis, data terakhir, 

dan jaringan komunikasi data. Karena kelengkapan dan kesiapannya, 

pembangunan hot site backup membutuhkan biaya tinggi atau paling mahal 

diantara jenis backup lainnya[1]. 

Hot DRC ini mengatur secepat mungkin operasional bisnis, sistem 

dengan aplikasi, link komunikasi yang sama sudah dipasang dan sudah 

tersedia di lokasi DRC, data secara continue dibackup menggunakan koneksi 

live antara data center dan lokasi DRC, dan operasional bisnis akan berjalan 

pada saat itu juga, tanpa harus mematikan sistem data center lama[1]. 

2. Warm Site Backup  

Merupakan salah satu jenis DRC dimana fasilitas yang disediakan 

tidak selengkap pada hot site backup. Kecuali server, infrastruktur pendukung 

dan jaringan komunikasi data sudah diinstal dan sudah diuji efektifitasnya. 

Apabila terdapat kekurangan suatu perangkat, perangkat tersebut harus mudah 

diperoleh ketika terjadi kondisi emergency. Intinya, warm site backup dalam 

posisi siap running ketika diperlukan untuk mendukung operasional suatu 

server[1]. 

Warm DRC ini akan menyediakan komputer dengan segala 

komponennya, aplikasi, link komunikasi, dan backup data yang paling 

update, dimana sistem tidak otomatis berpindah tetapi masih terdapat proses 

manual meskipun dilakukan seminimal mungkin[1]. 
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3. Cold Site Backup  

Merupakan salah satu jenis DRC yang paling sederhana, belum ada 

instalasi infrastruktur pendukung kecuali outlet listrik. DRC jenis ini tidak 

siap running layaknya kedua jenis backup sebelumnya. Konsekuensinya, 

waktu yang diperlukan untuk melaksanakan recovery sangat lama. Tidak 

disarankan untuk industri perbankan. Karena kesederhanaannya, cold site 

backup sebenarnya dapat juga menggunakan kamar hotel, bahkan rumah 

tinggal bila perlu karena fasilitas yang disiapkan sama[1]. 

Cold DRC ini menyediakan sistem yang sama seperti dilokasi data 

center di perusahaan anda dimana aplikasi dan data akan diupload sebelum 

fasilitas DRC bisa digunakan, namun proses pemindahan dari data center ke 

lokasi DRC akan dilakukan secara manual[1]. 

2.3.2 Pembagian DRC berdasarkan Lokasi  

Berdasarkan hasil evaluasi, maka dapat ditentukan alternative backup 

data center. Ada dua jenis lokasi backup data center yakni on site backup dan off 

site backup[1]. 

1. Lokasi Backup On Site  

Onsite backup adalah backup dimana data backup di simpan di server 

yang sama, tujuan pembangunan lokasi backup on site adalah untuk 

mempercepat proses recovery apabila terjadi kegagalan proses pada server 

utama/produksi. Hal ini memungkinkan karena antara komputer utama dan 

backup menggunakan infrastruktur dan konfigurasi yang sama. Karena itu backup 

on site disebut juga sebagai hot site backup. 

2. Lokasi Backup Off Site  

Offsite backup adalah backup dimana data disimpan di server terpisah 

dengan begitu jika data di backup Onsite terjadi masalah maka bisa diambilkan 

data backup dari server lain. Walaupun jarak lokasi antara kedua komputer 

berjauhan, tidak tertutup kemungkinan proses backup data dilakukan secara 

mirroring. Kecepatan recovery bukan lagi ditentukan oleh jarak tetapi oleh 

kelengkapan dan kesiapan DRC. 
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2.4 Konsep Clustering 

Sebuah cluster terdiri dari dua atau lebih komputer (disebut node atau 

anggota) yang bekerja sama untuk melakukan sebuah tugas. 

Ada 4 (empat) jenis kelompok utama yaitu: 

1. Storage Cluster 

Storage cluster menyediakan sistem berkas file data, gambar yang 

konsisten di server dalam sebuah cluster, yang memungkinkan server untuk 

secara bersamaan membaca dan menulis ke sistem file tunggal bersama. 

Sebuah storage cluster menyederhanakan administrasi penyimpanan dengan 

membatasi instalasi dan patch aplikasi untuk satu sistem file. Juga, dengan 

sistem file cluster, sebuah storage cluster menghilangkan kebutuhan untuk 

salinan data yang berlebihan aplikasi dan menyederhanakan backup dan 

pemulihan bencana[8]. 

2. High Availability Cluster 

High availability cluster menyediakan ketersediaan pelayanan yang 

berkelanjutan dengan menghilangkan single points of failure (SPOF) dan 

memberikan layanan dari satu node cluster ke node yang lain dalam kasus 

ketika sebuah node tidak berjalan. Biasanya, layanan dalam high availability 

cluster membaca dan menulis. Oleh karena itu, high availability cluster harus 

menjaga integritas data sebagai salah satu node cluster mengambil alih 

kontrol suatu layanan dari cluster node lain. Kegagalan node dalam high 

availability cluster tidak terlihat dari klien di luar cluster. High availability 

cluster juga kadang-kadang disebut juga sebagai failover cluster[8]. 

3. Load balancing Cluster 

Load balancing cluster mengirimkan permintaan layanan jaringan ke 

beberapa node cluster untuk menyeimbangkan beban permintaan di antara 

node cluster. Load balancing menyediakan skalabilitas biaya yang efektif 

karena jumlah node yang bisa diatur jumlahnya. Jika node dalam sebuah 

cluster load balancing tidak bekerja, software load balancing mendeteksi 

kegagalan dan meneruskan permintaan untuk node cluster yang lain. Node 
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yang tidak aktif dalam sebuah cluster load balancing tidak terlihat dari klien 

di luar cluster[8]. 

Cara kerja load balancer adalah menerima incoming request dari 

client dan meneruskan request tersebut pada server tertentu jika dibutuhkan. 

Load Balancing clustering berfungsi untuk: 

1. Membagi traffic jaringan menjadi individual request dan menentukan 

server mana yang akan menerima individual requests. 

2. Memonitor server yang ada serta memastikan server-server tersebut 

merespon traffic. Jika terjadi kegagalan pada sebuah server maka server 

yang gagal tidak akan digunakan (menggunakan server yang masih 

bekerja). 

3. Menyediakan redundancy dengan menggunakan lebih dari satu unit 

failover scenario. 

4. High Performance Cluster 

High performace cluster menggunakan node cluster untuk melakukan 

perhitungan secara bersamaan. Sebuah high performace cluster 

memungkinkan aplikasi untuk bekerja secara parallel, sehingga meningkatkan 

kinerja aplikasi. High performace cluster juga disebut sebagai sebuah cluster 

komputasi atau komputasi grid[8]. 

2.5 Integrated Load Balancing  

Integrated load balancing biasanya merupakan solusi load balancing 

tambahan dari sebuah aplikasi atau operating system. Biasanya aplikasi atau 

operating system yang memiliki fitur ini adalah yang memiliki kemampuan 

beroperasi sebagai server. Sistem load balancing bukan merupakan fungsi 

utama. Oleh sebab itu, biasanya fitur, performa, dan kemampuannya cukup 

sederhana dan digunakan untuk sistem berskala kecil menengah. Fasilitasnya 

juga lebih banyak bersifat general saja, jarang yang spesifik. Meski demikian, 

fitur ini amat berguna jika digunakan pada jaringan yang tepat[9]. 
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Salah satu Integrated load balancing ini dapat Anda temukan di 

Microsoft Windows 2008 Advance Server yang merupakan fitur tambahan. Pada 

operating system yang memiliki kemampuan jaringan yang hebat ini, Anda dapat 

mengonfigurasi sistem load balancing dengan cukup mudah. Selain itu, fitur-

fitur yang diberikan untuk keperluan ini juga terbilang cukup lengkap. Fitur-fitur 

yang ada dalam teknologi load balancing pada Windows 2008 Advance Server 

dan juga Windows 2008 Datacenter Server adalah sebagai berikut: 

2.5.1 Network Load Balancing (NLB)  

Network Load Balancing (NLB) adalah teknik yang digunakan untuk 

menyebarkan beban kerja di antara banyak proses, komputer, jaringan, disk atau 

sumber daya lainnya, agar tidak terjadi over load pada semberdaya tersebut. 

Serta dalam hasil penelitianya menyebutkan bahwa hasil akhir yang didapat, 

menunjukkan bahwa perbandingan tanpa NLB dengan menggunakan NLB, 

berbeda jauh yakni sekitar 100kbps. NLB yaitu fasilitas yang memungkinkan 

mesin Windows Server melakukan load balancing terhadap aplikasi-aplikasi 

yang berjalan berdasarkan jaringan IP. Aplikasi yang berjalan diatas IP seperti 

HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, dan banyak lagi dapat dengan mudah di-load 

balance dengan menggunakan fasilitas ini. Dengan menggunakan NLB, Anda 

dapat membuat satu grup cluster server yang dilengkapi dengan sistem load 

balancing terhadap semua servis-servis TCP, UDP, dan GRE (Generic Routing 

Encapsulation)[9]. 

Network Load Balancing memiliki integrasi langsung antar server-server 

windows tanpa harus melakukan instalasi lagi. Cukup dengan melakukan 

konfigurasi di server dan memanggil seluruh server yang dibutuhkan maka 

konfigurasi dapat dilakukan secara remote network. Bukan seperti remote 

desktop connection, namun remote network ini adalah kemampuan windows 

server mengubah konfigurasi yang berbasis network hanya dari server utama 

saja.  
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Network load balancing bekerja dengan cara menciptakan suatu adapter 

jaringan virtual (Virtual Network Adapter) pada masing-masing node yang 

mewakili cluster sebagai suatu entitas tunggal. Adapter virtual mempunyai IP 

address dan address MAC (Media Access Control) yang independen dari 

address-address yang diberikan kepada interface jaringan fisik dari node-node 

cluster tersebut. Clients akan mengakses permintaan aplikasi ditujukan kepada IP 

address cluster ketimbang ditujukan ke masing-masing IP address individual 

dari masing-masing server node. Terdapat istilah multicast dari NLB ini, yang 

artinya sebuah teknik dimana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke 

sekumpulan komputer yang tergabung dalam sebuah grup tertentu. Cara kerja 

dari multicast ini sendiri seperti televisi dan radio[10]. 

Terdapat beberapa keunggulan dari NLB Manager ini diantaranya yaitu:  

1. Mudah dalam konfigurasinya.  

2. Bisa remote control  

3. Skalabilitas yang tinggi  

4. Ketersediaan tinggi dengan secara otomatis mendeteksi kegagalan server dan 

partisi ulang lalu lintas client antara server yang tersisa dalam waktu sepuluh 

detik, sambil memberikan pengguna dengan pelayanan yang bersinambung.  

2.6 Server Cluster 

Suatu clustering adalah suatu kelompok dua atau lebih server yang 

didedikasikan khusus untuk menjalankan suatu aplikasi (atau beberapa aplikasi) 

dan dikoneksikan sedemikian rupa agar memberikan suatu fault tolerance dan 

load balancing. Fault tolerance mungkin asing bagi kita, gampangnya jika salah 

satu mesin tidak bisa menunaikan fungsinya atau mati, maka akan di ambil alih / 

digantikan oleh mesin lainnya secara automatis. Konsep dasar dari kerja cluster 

komputer dapat dilihat pada Gambar 2.1[11]. 
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Gambar 2.1 Konsep Dasar Cluster, Sumber:[11] 

Dalam system server cluster, masing-masing server menjalankan aplikasi 

yang sama, sehingga apabila salah satu server gagal fungsi, maka server lainnya 

akan mendeteksi kegagalan fungsi ini dan mengambil alih fungsinya hanya 

dalam hitungan beberapa saat saja. Hal ini disebut sebagai “failover”. Jika node 

yang gagal fungsi tadi kembali normal, maka node-node yang lain akan 

mengetahui kondisi ini dan system cluster akan kembali menggunakan node yang 

gagal fungsi tadi kembali. Kondisi ini disebut “failback”. Dalam system windows 

2008, kemampuan clustering ini di install secara automatis, akan tetapi pada 

system windows 2000 anda harus menginstall module terpisah Microsoft 

Clustring System[9]. 

Server cluster di rancang untuk aplikasi yang long-running di memory 

state atau aplikasi yang datanya besar dan sering berubah yang lazim disebut 

sebagai statefull applications dan berisi database server seperti Microsoft SQL, 

Exchange server, server file dan printers. Semua node dalam cluster ini 

terhubung dengan suatu data set share SCSI bus atau NAS (network attached 

storage). semua node mempunyai akses ke data aplikasi yang sama, dan masing-

masing node bisa memproses request dari client kapan saja. Anda bisa configure 

setiap node dari cluster ini menjadi passive atau active. Node yang active bisa 

menerima dan memproses permintaan dari clients, sementara node yang passive 

bersifat idle dan berfungsi sebagai “fallback” jika node yang active gagal.  
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Pada Gambar 2.2 berikut ini dimisalkan ada dua server yang membentuk 

suatu cluster dimana keduanya running windows server 2008 dan masing-masing 

terhubung kepada piranti NAS yang sama yang berisi database. Kedua Mail 

server server juga mempunyai koneksi khusus yang dipakai mendeteksi 

heartbeat masing-masing kalau terjadi gagal fungsi. 

 
  Gambar 2.2 Konsep Solusi Server Cluster Sumber:[9] 

Server A berfungsi sebagai node active sementara server B berfungsi 

sebagai passive node. Server A ini sepanjang waktu berfungsi normal, 

menjalankan aplikasi mail, menerima requests dari clients, dan mengakses file-

file mail pada piranti NAS. Akan tetapi tiba-tiba server A karena suatu alasan 

tertentu gagal berfungsi, maka server B sebagai node passive mendeteksi 

kegagalan fungsi server active A ini dan serta merta menjadi node active 

menggantikan fungsi server A memproses permintaan clients menggunakan 

database yang sama pada NAS[9]. 

1. Sama seperti NLB, server cluster juga mempunyai nama dan IP address 

terpisah dengan IP address masing-masing node. Makanya saat node active 

gagal, tidak ada perubahan fungsi yang dirasakan pada clients, karena sistem 

langsung di handle oleh passive node atau jika dalam X Node Clustering 

passive node-nya adalah survival node.  

2. Server cluster hanya bisa jalan pada system windows server 2008 edisi 

Enterprise dan Datacenter saja, untuk edisi Windows 2008 standard hanya 

bisa jalan NLB. Masing-masing node tidak boleh menggunakan edisi windows 

server 2008 yang berbeda, harus seragam, edisi Enterprise atau Datacenter 

saja.  
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3. Maksimum bisa sampai 8 nodes saja yang bisa berfungsi masing-masing 

failover dan failback. Failback tidak di configure by default, jadi harus di 

configure secara manual atau automatis. Kebanyakan para praktisi melakukan 

konfigurasi manual untuk failback agar bisa mengevaluasi kegagalan fungsi 

dari node tersebut.  

4. Memerlukan hardware disk drive khusus missal Fibre Channel, Shared iSCSI. 

Fibre Channel adalah suatu teknologi jaringan serial kecepatan tinggi sampai 

100 Mbytes per second menggunakan komunikasi full-duplex. Sementara 

iSCSI menggunakan teknologi sinyal paralel.  

2.7 NAS (Network Attached Storage) 

Network Attached Storage (NAS) adalah sebuat sistem penyimpanan yang 

mempunyai tujuan khusus yaitu untuk diakses dari jauh melalui data network. 

Klien mengakses NAS melalui RPC (Remote Procedure Call) seperti NFS untuk 

UNIX atau CIFS untuk windows. RPC dibawa melalui TCP atau UDP (User 

Datagram Protocol) dari IP network biasanya dalam local-area network (LAN) 

yang sama dengan yang membawa semua lalu lintas data ke klien. Unit NAS 

biasanya diimplementasikan sebagai sebuah RAID array dengan software yang 

mengimplementasikan interface RPC.NAS menyediakan jalan yang cocok untuk 

setiap komputer dalam sebuah LAN untuk saling berbagi pool penyimpanan 

dengan kemudahan yang sama seperti menamai dan menikmati akses seperti NAS 

lokal. Umumnya cenderung untuk lebih tidak efisien dan memiliki peforma yang 

lebih buruk dari penyimpanan direct-attached[12]. 

iSCSI adalah protokol NAS terbaru. Protokol ini menggunakan protokol 

IP network untuk membawa protocol iSCSI. Host dapat memperlakukan 

penyimpanannya seperti direct-attached, tapi storage-nya sendiri dapat berada 

jauh dari host[11]. 
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NAS adalah file server yang dikhususkan, tersambung ke jaringan. NAS 

menggunakan protokol LAN seperti Ethernet dan TCP/IP, yang memungkinkan 

NAS untuk lepas dari limitasi yang ada di teknologi iSCSI. Beberapa produk 

NAS, seperti Network Appliance Filer dan Auspex server adalah peralatan 

penyimpanan (storage), dan tersambung langsung ke jaringan messaging atau 

jaringan publik. Produk NAS cenderung untuk di optimasikan untuk penggunaan 

file server saja[14]. 

2.7.1 FreeNAS 

Menurut Gary Sims (2008) FreeNAS adalah sebuah perangkat lunak yang 

mampu menjadikan komputer standalone menjadi sebuah server NAS. FreeNAS 

mendukung koneksi dari sistem operasi yang banyak digunakan saat ini seperti 

Microsoft Windows, Apple OS X, Linux dan FreeBSD. FreeNAS tidak 

memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi agar dapat digunakan seperti 

komputer Pentium III. FreeNAS adalah sistem operasi yang sangat handal dalam 

menjalankan fungsinya sebagai NAS. Dengan berbasiskan FreeBSD, sistem 

operasi ini mendukung protokol CIFS (samba), FTP, NFS, rsync, AFP dan 

iSCSI. Selain itu FreeNAS juga mempunyai fitur-fitur unggulan seperti 

authentikasi user lokal, software RAID dan antarmuka berbasis web yang sangat 

mudah digunakan. Proses installasi FreeNAS terbilang cukup mudah dan 

termasuk sangat cepat apabila dibandingkan dengan sistem operasi NAS lainnya. 

FreeNAS bisa didapatkan secara bebas karena sistem operasi ini merupakan 

sistem operasi open source dengan men-download-nya melalui situs resmi 

FreeNAS di http://www.freenas.org[14]. 

2.8 iSCSI (Internet Small Computer System Interface)[11] 

iSCSI merupakan protokol yang bekerja pada transport layer. Hal ini 

menggambarkan tentang protokol iSCSI yang dapat bekerja melalui jaringan 

TCP/IP. iSCSI memungkinkan prosedur yang bekerja pada protokol iSCSI biasa 

agar dapat dikirimkan end-to-end melewati jaringan LAN, WAN, ataupun 

Internet.  

http://www.freenas.org/
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iSCSI dikembangkan oleh IETF (Internet Engineering Task Force) 

dengan kode nomor RFP 3720. iSCSI merupakan salah satu pendekatan yang 

digunakan untuk melakukan transmisi data melalui jaringan IP, metode ini 

merupakan alternatif dari metode Fibre Channel (FCIP) yang dikenal mahal. 

Protokol iSCSI menjadi kunci utama dalam pengembangan teknologi 

Storage Area Network. Hal ini dikarenakan iSCSI dapat diimplementasikan 

dengan Ethernet NIC biasa pada jaringan existing. iSCSI bekerja dengan cara 

mengirimkan block-level data antara iSCSI Initiator pada sisi server dengan 

iSCSI Target pada sisi storage device. 

Protokol iSCSI melakukan enkapsulasi SCSI command dan merakit data 

dalam beberapa paket yang dikirimkan melalui TCP/IP. Ketika paket diterima, 

protokol iSCSI mengurai ulang (disassembles) paket-paket tersebut, lalu 

memisahkan iSCSI command, dengan demikian sistem operasi (OS) dapat 

melihat storage device seolah - olah tampak sebagai local storage. 

Konsep iSCSI berbeda dengan NFS dan Samba, dimana NFS dan Samba 

menempelkan direktori suatu komputer ke direktori komputer yang lain. iSCSI 

secara faktual ialah ditujukan untuk menempelkan storage (blok hard disk) 

pada suatu server (komputer) ke server lain, dan hard disk yang ditempel 

dibaca seolah-olah blok hard disk internal pada suatu komputer (dapat diformat 

dan dimount). 

Yang diperlukan untuk membangun iSCSI adalah: 

1. Perangkat lunak iSCSI Target seperti IET (iSCSI Enterprise Target) atau 

TGT yang di-install pada storage server. iSCSI Target adalah perangkat 

lunak yang berfungsi agar blok hard disk pada suatu server dapat ditempel 

pada komputer lain (komputer lain harus menggunaan iSCSI Initiator). 

2. Perangkat lunak iSCSI Initiator yang di-install pada komputer yang akan 

menggunakan hard disk pada iSCSI target. Fungsi perangkat lunak ini 

adalah untuk menghubungkan komputer pada hard disk server iSCSI target. 
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Gambar 2.3 Topologi Konsep iSCSI, Sumber:[11] 

Kelebihan menggunakan iSCSI: 

1. Bisa menambah kapasitas hard disk tanpa harus memasukan hard disk ke 

dalam server. 

2. Hard disk iSCSI bertingkah laku seperti hard disk internal yang bisa 

diformat dan dipartisi. 

3. Jika tempat hard disk internal sudah tidak cukup mau tidak mau harus 

menggunakan external storage, salah satunya mengunakan iSCSI. 

4. Lebih mudah melakukan backup secara remote dari jarak jauh. 

2.9 QoS (Quality of services)  

QoS adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang 

baik dengan menyediakan kapasitas jaringan, mengatasi jitter dan delay (waktu 

tunda). QoS dirancang untuk membantu pengguna menjadi lebih produktif 

dengan memastikan bahwa pengguna mendapatkan kinerja yang handal dari 

aplikasi-aplikasi berbasis jaringan. QoS mengacu pada kemampuan jaringan 

untuk menyediakan layanan yang lebih baik pada trafik jaringan tertentu melalui 

teknologi yang berbeda-beda. QoS merupakan suatu tantangan yang besar dalam 

jaringan berbasis IP dan internet secara[15]. 
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Teknologi QoS adalah teknologi yang memungkinkan administrator 

jaringan untuk dapat menangani berbagai efek akibat terjadinya konjesti pada 

lalu lintas aliran paket dari berbagai layanan. Penanganan QoS dilakukan dengan 

memanfaatkan sumber daya jaringan secara optimal, dibandingkan dengan 

menambah kapasitas fisik jaringan tersebut. 

QoS bertujuan untuk menyediakan kualitas layanan yang berbeda-beda 

untuk beragam kebutuhan akan layanan di dalam jaringan IP, sebagai contoh 

untuk menyediakan bandwidth yang khusus, menurunkan hilangnya paket-paket, 

menurunkan waktu tunda dan variasi waktu tunda di dalam proses transmisinya. 

QoS menawarkan kemampuan untuk mendefinisikan atribut-atribut layanan yang 

disediakan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

2.9.1 Throughput  

Throughput adalah besar ukuran data yang berhasil diterima pada proses 

transmisi data dalam rentang waktu tertentu. Biasanya throughput selalu 

dikaitkan dengan bandwidth, namun throughput selalu lebih kecil dari 

bandwidth. throughput walau pun memiliki satuan dan rumus yang sama dengan 

bandwidth, tetapi throughput lebih pada menggambarkan bandwidth yang 

sebenarnya (aktual) pada suatu waktu tertentu dan pada kondisi dan jaringan 

internet tertentu yang digunakan untuk mendownload suatu file dengan ukuran 

tertentu. Rumus untuk menghitung[15]. 

Throughput, adalah merupakan hasil dari paket yang diterima (byte) 

dibagi lama pengamatan (s) dimana menghasilkan nilai bernilai Bit per Second 

(Bps).  

2.9.2 Response time  

Response time adalah rentang waktu antara seorang user memasukkan 

perintah ke sistem hingga sistem memberikan jawaban dengan menampilkannya 

ke display monitor. Dalam pengukuran response time, waktu yang diukur adalah 

dari user mulai mengklik tombol load pada webmail browser hingga halaman 

situs selesai dibuka (downloaded) seluruhnya[15]. 
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2.10 Apache J-Meter[16] 

Stress testing adalah pengujian atau testing guna mengetahui dan 

mengukur kemampuan software dalam menangani suatu kondisi yang tidak 

normal dari sisi volume ataupun kuantitas. Misalkan untuk mengetahui dan 

mengukur kekuatan sebuah website dalam menangani pengunjung dalam satu 

waktu secara bersamaan.  

Secara umum Apache JMeter adalah sebuah tools yang memiliki fungsi 

sebagai berikut:  

1. Sebuah Tool atau alat yang digunakan untuk melakukan performace test pada 

sebuah software.  

2. Apache JMeter dapat memberikan request dalam jumlah yang sangat banyak 

secara bersamaan dalam satu waktu pada server. 

3. Apache JMeter dapat memberikan analisa dan laporan dari hasil pengujian 

Berikut ini adalah requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan Apache 

JMeter, yaitu :  

1. JRE (Java Runtime Enviroment) >= 1.6  

2. Operating Systems Unix (Solaris, Linux, etc), Windows (98, NT, XP, etc). 


