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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cloud Storage merupakan salah satu bentuk dari cloud computing namun 

terpusat pada media penyimpanan yang dalam pengaksesannya memerlukan 

jaringan internet maupun intranet. Di cloud storage seseorang di beri hak untuk 

melakukan akses ke resource yang di miliki oleh penyedia layanan cloud storage. 

Sehingga pengguna tidak harus membawa storage dengan fisik besar seperti 

hardisk dan alat penyimpanan lain. Karena cloud storage sudah menyediakan 

layan penyimpanan dan dapat lebih efisien waktu dan tempat di bandingkan 

penyimpanan fisik [1]. 

Owncloud merupakan aplikasi open source yang juga mendukung teknologi 

cloud computing. Owncloud menyajikan layanan cloud storage seperti dropbox, 

yaitu layanan penyimpanan dan pengambilan file secara online pada jaringan 

cloud computing [2]. Di dalam cloud storage memiliki suatu server database, 

dimana server database ini merupakan tempat penyimpanan seluruh data atau 

konfigurasi yang di lakukan pada cloud storage. 

Dalam cloud storage ada kemungkinan terjadi kerusakan atau kehilangan 

file dalam skala besar, karena di sebabkan oleh berbagai faktor seperti hardisk bad 

sector atau hardisk mati. Oleh sebab itu pada cloud storage perlu di tambah 

beberapa backup dan sinkronisasi data untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. 

Replikasi adalah proses yang di gunakan untuk menyalin dan mendistribusikan 

data pada suatu server database agar dapat terhubung dengan baik antara 

database satu ke database lainnya. Untuk mengoptimalkan kerja suatu replikasi di 

butuhkan adanya failover [3]. 

Failover adalah peralihan ke sebuah perangkat komponen atau server 

cadangan saat server utama mengalami gangguan. Dengan menggunakan failover 

kita dapat mengakses data yang di simpan pada saat server utama mengalami 

gangguan [4]. 

http://cloudindonesia.com/apa-yang-di-maksud-cloud-storage
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Failover  clustering merupakan salah satu bentuk failover yang 

menyediakan solusi  high  availability  server  dimana jika terjadi kegagalan pada 

sistem  hardware  seperti power  supply mati yang menyebabkan server mati total 

maka server  lain anggota cluster yang akan mengambil alih fungsi dari server 

yang mati, sehingga pengguna  tidak mengetahui terjadinya kegagalan pada server 

karena proses yang dilakukan pada server yang gagal atau mati akan dilanjutkan 

oleh server backup [5]. Failover memiliki beberapa metode dalam menangani 

kegagalan sistem atau komponen. Warm Stanby merupakan salah satu metode 

failover dimana metode ini membutuhkan replikasi dan failover otomatis untuk 

meggantikan komponen atau service utama yang gagal. Solusi ini dipakai untuk 

melalukan redudansi hardwere dan softwere. Di dalam metode ini server utama 

secara teratur akan melakukan replikasi ke server cadangan. Ketika server utama 

mengalami kegagalan server cadangan akan menggantikan peran server utama 

berdasarkan replikasi terakhir yang tercatat dari server utama sebelum server 

utama mengalami kegagalan [6]. 

Karena berhubungan dengan Laboraturium Teknik Informatika, yang 

membutuhkan tempat penyimpanan untuk menyimpan dan mendristribusikan data 

secara flexible dari pihak administrasi ke mahasiswa teknik informatika maupun, 

dari pihak mahasiswa teknik informatika ke administrasi, dan juga membutuhkan 

system back up, dimana ketika server utama mati server back up akan mengambil 

alih peranan server utama. Dalam penelitian ini akan di implementasikan high 

availability cloud storage dengan metode replikasi dan failover agar memberi 

kinerja yang maksimal untuk cloud private storage pada Laboratorium Teknik 

Informatika. 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:   

1. Membuat dan menerapkan layanan Owncloud pada jaringan Private Cloud 

Storage Server.  

2. Membuat dan menerapkan Replikasi pada jaringan Private Cloud Storage 

Server.  
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3. Membuat dan menerapkan Failover pada jaringan Private Cloud Storage 

Server.  

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk:   

1. Membangun dan menerapkan jaringan Private Cloud Storage Server dengan 

Owncloud.  

2. Mengetahui seberapa efektif penerapan Replikasi pada Private Cloud 

Storage Server. 

3. Mengetahui seberapa efektif penerapan Failover pada jaringan Private 

Cloud Storage.  

4. Mengetahui  seberapa besar delay time out pada Private Cloud Storage 

Server saat salah satu server mengalami kegagalan 

1.4 Batasan Masalah  

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut:   

1. Cloud storage server yang dipakai adalah owncloud. 

2. Sistem operasi yang digunakan pada cloud storage adalah Ubuntu Server 

16.04 dengan layanan web server dan DNS server.  

3. Infrastruktur jaringan menggunakan kabel LAN dan jaringan nirkabel.  

4. Diimplementasikan pada jaringan dengan pengalamatan IPv4  

5. Tidak membahas tentang keamanan jaringan. 

6. Menggunakan teknologi failover dan replikasi  

7. Replikasi menggunakan Rsync dan MySql 

8. Database yang di replikasi adalah database file dan database user 

9. Failover menggunakan Keepalived dan diterapkan pada kedua server. 
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1.5 Metodologi  

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain:   

1.5.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini, perlunya pemahaman tentang struktur jaringan pada cloud 

storage, jaringan dasar, replikasi dan failover pada cloud storage. Literatur ini 

bersumber pada buku dan jurnal dari internet. 

1.5.2 Analisis Sistem 

Pada saat ini kondisi di Lab Teknik Informatika belum tersedia back up 

data dan kontrol server ketika server utama mengalami gangguan. Efek dari 

kondisi di atas tidak menutup kemungkinan server tidak dapat di akses, server 

mati total dan bahkan kehilangan data pengguna atau user. Dengan permasalahan 

di atas di buatlah high availability cloud storage di mana ketika server mengalami 

gangguan akan di alihkan ke server cadangan dengan bantuan failover. Dan saat 

server utama mengalami gangguan peran server cadangan menangani data yang 

direquest oleh pengguna dengan bantuan replikasi.  

1.5.3 Desain Sistem  

Pada tahap ini, perlunya penganalisaan kebutuhan dan perancangan sistem 

yang ingin dibangun untuk memudahkan saat pengimplementasian rancangan 

tersebut. Desain sistem yang akan diimplementasikan sebagai berikut:  

 

Gambar 1.1 Topologi Jaringan 
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Gambar 1.1 adalah topologi jaringan cloud storage yang akan diterapkan 

pada penelitian ini terdapat 2 server. Adapun server-server tersebut yaitu server 

master dan server slave, di kedua server tersebut terdapat owncloud, replikasi 

database, dan failover. Owncloud berfungsi menyediakan interface yang di 

perlukan client untuk mengakses database. Replikasi database disini adalah untuk 

singkronisasi data di mana jika salah satu server ada perubahan atau penambahan 

data secara otamatis server yang lain akan ikut berubah atau menambah datanya. 

Failover disini merupakan pusat controller dimana jika server master mati, sistem 

ini yang akan menindak lanjuti atau mengalihkan ke server slave. Server master 

dan slave menggunakan system operasi Ubuntu server 14.04 LTS menggunakan 

service LAMP, dan client di sini menggunakan system operasi Windows dan funsi 

dari client yaitu untuk mengecek atau untuk mengakses Owncloud, dan switch di 

sini adalah sebagai penghubung antara server dan client. Router pada gambar 

tersebut berperan sebagai dns server. 

1.5.4 Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan penerapan dari sistem yang telah dirancang 

menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu server 14.04 LTS antara lain:  

• Model Networking: perancangan topologi yang akan dipakai dalam cloud.  

• Installation Hardware: melakukan installasi pada hardware yang akan 

dipakai sesuai topologi yang telah dirancang. 

• Replikasi setup : melakukan konfigurasi pada masing-masing server yang 

akan di replikasi  

• Failover setup:  melakukan konfigurasi pada masing-masing server yang 

akan di failover.  

• Replikasi dan Failover test: melakukan pengujian replikasi pada setiap 

server untuk memastikan apakah replikasi sudah berfungsi atau belum. 

Melakukan pengujuan failover dengan mematikan salah satu jaringan pada 

server yang di failover.  
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Perangkat keras yang dipakai:  

• 2 komputer ( Server )  

• 1 router 

• 2 switch 

• 2 komputer ( Client ) 

Perangkat lunak yang dipakai:  

• Linux Ubuntu Server 14.04 64bit  

• Owncloud  

• LAMP 

• Rsync 

• Keepalived 

1.5.5 Skenario Pengujian 

Pada tahapan ini di lakukan pengujian sistem yang akan di lakukan, agar 

dapat melihat di mana kesalahan pada sistem yang telah di buat.  

1. Pengujian Fungsional 

 Pengujian failover dengan menggunakan keepalived untuk HA (High 

Availability), keepalived adalah perangkat lunak yang berfungsi 

untuk menghentikan dan memulai service, seperti service IP 

Address. Sehingga dapat dilihat sistem pada failover berjalan dengan 

baik atau tidak. 

 Pengujian replikasi data dan database dengan cara melihat apakah 

data dan user yang sudah di buat di Owncloud server akan muncul 

atau tereplikasi ke Owncloud slave. 

 Pengujian pada Owncloud dengan cara mengakses web browser. 

Kemudian membuat account pada Owncloud dan membuat 

document untuk menguji Owncloud. 
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2. Pengujian performansi: meliputi kinerja failover dan replikasi data dengan 

cara memberi beban pada saat pengujian, dan di lakukan beberapa kali 

pengujian untuk mencari variasi dalam setiap pengujian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Sistematika ini di buat untuk memudahkan pembahasan tugas akhir ini 

dengan membagi dalam beberapa BAB, di antaranya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sitematika 

penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan di bahas beberapa teori penunjang yang berhubungan 

dengan pokok bahasan dalam tugas akhir ini. Seperti penjelasan tentang konsep 

dasar Cloud Computing, Failover, High Availability dan Replikasi data dan 

Database. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem yang akan di bangun, 

meliputi desain sistem, teknologi yang di gunakan beserta rancanganya, dan 

tahapan pembangunan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai implementasi dari sistem 

berdasarkan hasil perancangan yank telah di buat, yang selanjutnya di lakukan 

pengujian terhadap fungsionalitas dari sistem yang telah di bangun. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat di ambil dari pelaksanaan 

tugas akhir ini, serta saran untuk pegembangan sistem di masa mendatang. 

  


