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3 BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang perancangan sistem yang akan dibangun 

untuk proyek tugas akhir penulis. Tahapan-tahapan pengerjaan pada bab ini 

ditunjukkan dengan flowchart sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Flowchart tahapan pengerjaan sistem 
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3.1 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 

physical server akan bertindak sebagai network attached storage yang dimana 

akan terinstall freeNAS sebagai data center dari sistem yang akan dirancang. 

Sedangkan, 2 buah physical server akan menjadi node yang akan menyediakan 

cluster load balancing pada kerio mail server. 

Sistem ini memiliki skema yang dimana user akan mengakses kerio mail 

server yang terdapat pada server yang bertindak sebagai node server. Dimana 

didalam kerio mail server tersebut user akan diharuskan memasukkan akun atau 

jika user belum memiliki akun akan diwajibkan untuk mendaftarkan akun, yang 

dimana akun tersebut akan digunakan untuk mengakses kerio mail server 

tersebut. Proses sistem kerio mail server tersebut berada pada kedua server 

physical yang bertindak sebagai node cluster load balancing. Masing-masing 

kedua node cluster load balancing akan terinstall pada sistem operasi Windows 

Server 2008 R2, sedangkan pada physical server yang tertindak sebagai network 

attached storage akan terinstall pada sistem operasi FreeNAS-9.3-STABLE. 

Didalam perancangan sistem ini pada setiap node server harus diinstall 

administrative tools yang berisi banyak aplikasi pendukung yang biasa terdapat 

pada Windows Server 2008 R2. Salah satunya adalah Network Load Balancing 

Manager yang dugunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan load balancing 

yang akan dibuat. Virtual IP terbentuk sebagai IP utama yang dipakai NLB untuk 

membagi beban kerja ke semua node. Dalam cluster sistem kerio mail server ini 

tiap node akan terhubung dengan storage melalui simulated iSCSI. Setiap node 

dihubungkan pada storage, namun storage tidak dibagi. Tetapi dapat diakses oleh 

setiap node. Hanya aktif node yang mengakses storage dan pasif node dikunci 

oleh layanan cluster untuk mengakses storage. Virtual IP digunakan oleh layanan 

cluster sehingga node dapat berkomunikasi satu sama lain dan memverifikasi 

bahwa satu sama lain berada dalam kondisi up dan sedang berjalan.  
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3.1.1 Analisa Topologi 

Pada tahap ini akan membahas serta menyajikan sebuah topologi yang 

diperlukan untuk membangun sistem yang dikerjakan oleh penulis. Seperti 

yang sudah dijelaskan pada sebelumnya sistem ini memerlukan 3 buah server 

yang dimana 1 buah server berfungsi sebagai network attached storage, dan 2 

buah server sebagai node server yang nantinya akan terdapat kerio mail server 

didalam masing-masing server node. Sistem ini memiliki topologi yang telah 

penulis rancang sendiri guna mempermudah untuk menyelesaikan proyek tugas 

akhir ini. Berikut perancangan topologi yang digunakan: 

 
Gambar 3.2 Topologi Sistem 

Dari Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa sistem cluster tersebut dibuat 

dalam sebuah personal computer (PC) yang didalamnya dibuat tiga buah 

virtual machine dimana ketiganya akan menjadi node dari cluster yang akan 

dibuat. Dalam pembuatan cluster tiap node memiliki perannya masing-masing 

yaitu dua sebagai node mail server dan satu server lagi sebagai storage. Prinsip 

kerja yang akan dijalankan oleh ketiga node ini sama dengan yang dijelaskan 

pada bagian prinsip kerja cluster di bab sebelumnya. Semua node akan 

terhubung dengan storage melalui simulated iSCSI. 
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Antar node pada cluster akan terhubung satu sama lain melalui suatu 

network, dikarenakan sistem ini bentuknya virtual maka network yang dibentuk 

juga bentuknya virtual. Pada implementasinya nanti akan ada tiga buah network 

yang digunakan yaitu public network yang diwakilkan oleh Jaringan 1, 

heartbeat network yang diwakilkan oleh Jaringan 2, dan iSCSI network yang 

diwakilkan oleh Jaringan 3. Detail mengenai IP dan konfigurasi dari tiap-tiap 

network akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya. 

3.1.2 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. 

3.1.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Berikut ini adalah rincian dan spesifikasi perangkat keras yang akan   

diperlukan untuk membangun sistem ini: 

Tabel 3.1 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 
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3.1.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun sistem ini adalah 

1. Sistem Operasi  

Sistem Operasi yang digunakan oleh penulis dalam pengujian adalah 

sebagai berikut: 

a. FreeNAS-9.3-STABLE server, sistem operasi yang dapat digunakan 

sebagai tempat penyimpanan data (storage) NAS (network attached 

storage) 

b. Windows Server 2008 R2 x64bit, sistem operasi yang akan diinstall 

pada kedua node server cluster. 

c. NLB (network load balancing) sebuah fitur yang sudah tersedia pada 

windows server yang ditujukan untuk membuat load balancing server 

pada windows server. 

d. iSCSI Initiator, protokol perangkat lunak untuk menghubungkan client 

pada hard disk server iSCSI target. 

e. Kerio Mail Server, server mail transfer agent yang sangat powerfull 

serta mendukung berbagai komunikasi dan mempunyai sekuritas 

tinggi. Kerio mail server bersifat multiplatform, Versi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah kerio-connect-9.0.0-291-win64. 

f. Delta copy, sebuah open source software yang berfungsi untuk 

melakukan backup secara incremental. Dan juga dapat untuk membuat 

sistem copy file sinkronisasi, bersifat multiplatform. 

g. Web Browser, digunakan untuk mengakses kerio mail server. Browser 

yang digunakan adalah Mozilla Firefox. 

h. Apache Jmeter digunakan untuk melakukan uji fungsional dan 

mengukur kinerja suatu server. Dapat memberikan request dalam 

jumlah yang sangat banyak secara bersamaan dalam satu waktu pada 

server, dan juga dapat memberikan analisa dan laporan dari hasil 

pengujian 
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Tabel 3.2 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 

3.2 Perancangan Dan Implementasi Sistem 

Untuk menyelesaikan pembuatan sistem “Redundancy Email Server 

dengan Cluster Load Balancing untuk Mekanisme Disaster Recovery”, maka 

dilakukan perancangan sistem yang akan dibuat. Agar sistem dapat bekerja sesuai 

dengan yang diharapkan, dibutuhkan perencanaan yang akan dibahas sebagai 

berikut. 

3.2.1 Perancangan Sistem  

Pada Gambar 3.3 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. 
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Gambar 3.3 Blok Diagram Perancangan Sistem Cluster 

Pada Gambar 3.3 menunjukkan tahapan dalam mendesain suatu 

sistem cluster mail server dan network attached storage sebaga data center. 

Dimana dapat dilihat pembuatan sistem cluster mail server beserta 

mekanisme DRC dimulai dengan menentukkan spesifikasi server yang akan 

digunakan.  

Tahap kedua adalah menentukkan OS dan software yang akan 

digunakan dalam rancanan ini. Sistem yang akan dibuat direncanakan 

menggunakan Windows Server 2008 R2 x64bit dan FreeNAS-9.3-STABLE 

seperti yang sudah dijelaskan dibagian kebutuhan perangkat lunak diatas.  

Tahap ketiga adalah mendesain network yang akan digunakan. 

Rancangan cluster yang dibuat adalah suatu load balancing cluster dimana 

suatu load balancing cluster membutuhkan tingkat ketersediaan yang tinggi, 

sehingga dibutuhkan lebih dari satu buah network. Jadi, jika satu network 

mengalami kondisi down maka masih ada network lain yang menghubungkan 

cluster tersebut. Untuk mempermudah pembuatan sistem redundancy email 

server dengan cluster load balancing untuk mekanisme disaster recovery ini 

penulis akan menjabarkan detail network yang akan dipakai seperti yang telah 

dijelaskan di sub bab sebelumnya. 
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1. Jaringan 1: Public 202.148.10.x/24 

Jaringan 1 merupakan network yang menghubungkan ketiga cluster node. 

2. Jaringan  2: Heartbeat 100.100.100.50.x/24 

Jaringan 2 merupakan network yang menghubungkan dua node yang 

menjadikan member node.  

3. Jaringan 3: Share iSCSI 100.100.100.32.x/24 

Jaringan 3 merupakan network yang menghubungkan seluruh cluster node 

dengan iSCSI storage. 

Tahap keempat adalah instalasi OS pada masing - masing server yang 

dibutuhkan. Windows Server 2008 R2 x64bit dibutuhkan pada node server 

cluster dan NLB (network load balancing) fitur yang sudah tersedia pada 

windows server yang ditujukan untuk membuat load balancing server. 

FreeNAS-9.3-STABLE dibutuhkan untuk membuat pusat penyimpanan data 

yang pada sistem ini memakai jenis NAS (network attached storage), 

dikonfigurasi menggunakan service iSCSI agar terhubung pada hard disk 

server iSCSI target. 

Tahap kelima adalah tahap pra-pembuatan cluster yaitu tahap 

dibuatnya node-node cluster. Pada tahap ini dilakukan pembuatan virtual 

machine serta konfigurasi dari masing-masing VM untuk dijadikan node. 

Konfigurasi yang dilakukan antara lain menghubungkan VM dengan virtual 

network yang telah dirancang, melakukan instalasi OS pada VM, konfigurasi 

network masing-masing node serta instalasi software yang dibutuhkan. Pada 

tahap ini juga dilakukan konfigurasi untuk menentukan domain user untuk 

tiap node yang berpengaruh nantinya terhadap perannya di cluster. 

Tahap keenam adalah membangun storage, karena sistem yang 

dibagun adalah suatu sistem virtual maka storage-nya juga bentuknya adalah 

virtual machine yang dihubungkan denga virtual network yang telah 

dirancang sehingga dapat dihubungkan dengan cluster node. Sama halnya 

seperti node cluster yang lain pada sistem mail ini storage-nya di install 

sistem operasi FreeNAS-9.3-STABLE. Dan untuk menghungkan antara sistem 
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cluster dan storage dikonfigurasi menggunakan service iSCSI. Tambahan 

dibagian sistem cluster terdapat protokol iSCSI Initiator yang sudah 

disediakan di windows server berfungsi untuk menghubungkan storage iSCSI 

target. 

Tahap ketujuh dari perancangan ini adalah membangun cluster itu 

sendiri. Tahap pembangun cluster ini terdiri dari tahap validasi cluster yaitu 

tahap untuk mengetahui apakah seluruh kebutuhan cluster sudah terpenuhi 

atau belum seperti node, network, dan storage. Apabila telah dilakukan 

validasi maka cluster dapat dibuat. Setelah berhasil dibuat, tahap selanjutnya 

adalah instalasi service dan aplikasi cluster tersebut. Service dan aplikasi yang 

akan diinstall adalah Kerio Mail Server dan Delta Copy. 

Selanjutnya masuk kedua tahap terakhir dari rancangan pembuatan 

sistem ini yaitu cluster test. Cluster test merupakan tahap dimana dilakukan 

test pada cluster untuk mengetahui apakah fungsi load balancing cluster 

sudah bekerja baik atau belum. Sedangkan tahap terakhir yaitu benchmarking 

merupakan tahap untuk melakukan test terhadap performa cluster dilihat dari 

beberapa parameter untuk selanjutnya dibandingkan dengan performa sistem 

yang tidak di cluster sebagai keperluan analisa.  

FreeNAS Mouting Storage Sharing Direktori

Hardisk yang 
terpasang

“/mnt/storage”

ISCSI

Hak Akses

Pembatasan akses 
direktori

Aktifisi
Service ISCSIMounting Point

Direktori pada 
Mail Server

 
Gambar 3.4 Blok Diagram Alur Kerja NAS 
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Gambar 3.4 menunjukkan bagaimana cara kerja dari NAS itu sendiri 

menggunakan FreeNAS. FreeNAS akan melakukan mounting pertama kali 

terhadap hardisk yang terpasang yang akan digunakan sebagai media 

penyimpanan. FreeNAS lalu membuat suatu sharing direktori yang ditunjukan 

pada mouting storage yang telah dilakukan sebelumnya. Dan tipe sharing 

yang digunakan adalah dengan menggunakan service iSCSI karena NAS akan 

diakses oleh mail server dengan sistem operasi berbasis Windows. Tentu saja 

direktori tersebut dibatasi dengan hak akses untuk keamanan.  

Hak akses ini bisa ditunjukkan pada alamat IP tertentu atau pada 

alamat network tertentu. Selanjutnya yaitu dengan mengaktifkan service yang 

digunakan untuk melakukan sharing, yaitu mengaktifkan service iSCSI 

melului panel konfigurasi FreeNAS pada web interface. Selanjutnya sharing 

direktori tersebut digunakan oleh mail server sebagai direktori penyimpanan 

dengan melakukan mounting. Mounting yaitu menterjemahkan sharing 

direktori yang hanya bisa diakses secara langsung melalui jaringan menjadi 

direktori virtual yang seolah olah berada pada mail server itu sendiri. 

Selanjutnya mounting point dari mail server digunakan sebagai tempat untuk 

menyimpan aset data. Selanjutnya aset data tersebut diolah oleh kerio mail 

server untuk kemudian didistribusi ke user.  

Dengan demikian NAS mampu menyediakan media penyimpanan 

yang dapat diakses oleh mail server tanpa harus terpasang secara langsung 

pada mail server dan menjaga keamanan dari media penyimpanan dari aset 

data. 



41 

 

 
Gambar 3.5 Blok Diagram Alur Kerja NAS dan Kerio mail server 

Gambar 3.5 menunjukkan bagaimana sistem ini bekerja, yaitu bagaimana 

NAS terhubung dengan mail server. NAS dan mail server tidak berada pada 

satu perangkat yang sama, melainkan terpisah dan dihubungkan melalui 

jaringan. NAS menggunakan sistem operasi FreeNAS-9.3-STABLE yang 

merupakan sistem operasi yang telah dimodifikasi untuk bekerja secara 

optimal untuk membangun NAS sedangkan mail server menggunakan 

Windows Server 2008 R2 x64 bit. 

3.2.2 Implementasi Sistem 

Pada tahap implementasi sistem dibuat pada lingkup jaringan local 

yang telah dibuat. Pada penelitian ini tahap implementasi dilakukan dalam 

beberapa tahap, yaitu tahap implementasi perangkat keras, implementasi 

pembuatan disaster recovery, implementasi cluster load balancing pada email 

server yang nantinya akan digunakan untuk pengujian sistem. 
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3.3 Pengujian Sistem 

Setelah semua proses instalasi telah selesai, maka berikutnya adalah tahap 

pengujian. Pada tahap pengujian terdapat urutan-urutan skenario. Tujuan yang 

akan dicapai pada skenario umum proses pengambilan data pada penelitian ini 

adalah membandingkan kerja single server dan cluster server pada rancangan 

mail server yang telah dibuat. 

Skenario pertama yang akan dilakukan untuk pengambilan data adalah 

menbandingkan banyak request yang akan dikirim kepada single server dan 

cluster server mail sebanyak 10, 50, 100, 150, 200, dan 250 request. Dari 

banyaknya request yang diuji terhadap masing-masing server yang telah dibuat, 

maka akan diketahui nilai response time dan fail request. 

Tabel 3.3 Pengujian Response Time dan Fail Request 

Mail Server Indikator Request 

10 50 100 150 200 250 

Tunggal Respon 

Time (ms) 

      

Fail 

Request (%) 

      

Cluster 

Network 

Load 

Balancing 

Respon 

Time (ms) 

      

Fail 

Request (%) 

      

 Pada skenario kedua yang akan dilakukan untuk pengambilan data 

adalah dengan cara mengukur kecepatan sinkronisasi data antara mail server 1 

dengan mail server 2. Sebelum pengujian terlebih dahulu cek kecepatan read/ 

write pada harddisk penyimpanan. Sebab dari hasil pengecekan dapat 

memastikan pada proses suatu harddisk lebih lambat mana write dibandingkan 

dengan read. Jadi dapat disimpulkan dari kecepatan-kecepatan tersebut dapat 

diukur kecepatan sinkronisasi antara mail server 1 dengan mail server 2. 
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Tabel 3.4 Pengujian Sinkronisasi dengan variasi besar file. 

 Besar File Kecepatan Sinkronisasi 

No Sent Received 

1    

2    

3    

4    

Pada skenario ketiga akan dilakukan pengujian Quality of Service (QoS) 

seperti throughput dan respon request terhadap mail server yang diakses oleh 

user. Pengujian ini akan dilakukan dengan cara memberikan request terhadap 

sistem mail tunggal dan cluster server pada waktu yang bersamaan. Dalam 

pengujian ini penulis menggunakan simulasi 50 (lima puluh) user dengan koneksi 

bersamaan yang mengirimkan 10 (sepuluh) hingga 250 (dua ratus lima puluh) 

request. Dari hasil pengujian tersebuat penulis akan mengambil data dari nilai 

rata-rata yang telah didapatkan. 

Tabel 3.5 Contoh tabel pengujian Quality of Service 

Request Throughput (Kbps) 

Server Tunggal Cluster Load Balancing 

10   

50   

100   

150   

200   

250   
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3.4 Pengambilan Kesimpulan 

Setelah proses instalasi dan pengujian telah selesai, maka tahap 

selanjutnya adalah tahap pengambilan kesimpulan terhadap sistem yang 

dibangun. Didalam tahap ini akan dicantumkan cacatan hasil analisis dari 

pengujian sistem yang telah dibuat oleh penulis. Hasil analisis yang diperoleh 

berupa hasil capture yang menunjukkan data-data yang telah didapat dari hasil 

pengujian. Setelah itu dilakukan sebuah analisa guna dapat diambil sebuah 

kesimpulan. Sedangkan pada saran terdapat beberapa catatan yang diharapkan 

dapat menjadi acuan untuk pengembangan sistem ini kedepannya. 

 


