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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis kebutuhan sistem, proses 

perancangan alur sistem, perancangan sistem, dan beberapa konfigurasi yang akan 

di buat. 

3.1 Analisis Masalah 

Cloud storage merupakan salah satu bentuk dari cloud computing namun 

terpusat pada media penyimpanan. Di dalam cloud storage ini seseorang di beri 

hak akses ke resource yang di miliki oleh penyedia layanan. Sehingga pengguna 

tidak harus membawa data mereka berupa fisik dan dapat menghemat tenaga. 

Owncloud merupakan aplikasi open source yang mendukung teknologi cloud 

computing. Owncloud menyajikan layanan cloud storage berbasis web yang 

memudahkan pengguna dalam mengakses cloud storage. 

Laboratorium Teknik Informatika merupakan instansi yang menangani 

praktikum mahasiswa Teknik Informatika, dimana dalam transaksinya 

menggunakan jaringan untuk transfer data. Dalam kasus ini Laboratorium Teknik 

Informatika membuat sebuah cloud storage menggunakan Owncloud sebagai user 

interfacenya untuk membantu treansaksi atau pekerjaan instansi Laboratorium 

Teknik Informatika, hanya saja ketika terjadi kegagalan sistem pada server cloud 

storage akibat hardisk bad sector atau rusak dan akibat hardwere-hardwere lainya 

yang mengalami permasalahan server tidak bisa di akses sama sekali. 

3.2 Analisis Sistem 

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada analisis masalah. Untuk mengatasi 

masalah yang terjadi, dibutuhkan beberapa metode untuk mengatasi permasalahan 

cloud storage tidak dapat di akses agar menjaga ketersediaan resource untuk 

pengguna layanan. Pertama menambahkan metode replikasi untu mereplikasi file 

atau direktori pada server master ke server slave, agar data pada server slave 

sama seperti data di server master. Replikasi ini bertujuan untuk back up data dari 

server master ke server slave untuk pengamanan data jika terjadi permasalahan di 

server master. Kedua menambahkan metode failover pada cloud storage, metode 
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failover ini bertujuan bila server master mati maka akan dialihkan ke server slave, 

agar sistem dari cloud masih bekerja dan pengguna dapat selalu mengakses cloud 

storage. Penggunaan Owncloud sebagai sistem operasi berbasis web browser 

yang terdapat pada cloud computing dengan menyidakan layanan SAAS kepada 

member atau user. 

3.3 Perancangan Sistem 

3.3.1 Arsitektur Sistem 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai arsitektur jaringan yang akan 

diterapkan pada tugas akhir penulis yang membangun private cloud storage 

dengan metode replikasi dan failover, penulis merancang topologi yang akan di 

terapkan untuk membuat gambaran sistem yang akan dibuat, pada Laboratorium 

Teknik Informatika. Berikut ini merupanan topologi yang telah dirancang. 

 

Gambar 3. 1 Topologi Jaringan 

Pada gambar 3.1. Adalah sebuah jaringan private cloud storage di 

butuhkan perancangan sistem jaringan, dalam penelitian ini di gunakan dua buah 

CPU. CPU yang pertama server master, menyediakan service Owncloud, MySql, 

failover berjalan secara realtime untuk memenuhi kebutuhan dari user dan CPU 

yang ke dua server slave, server slave juga menyediakan service Owncloud, 
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MySql, failover, fungsi dari server slave untuk back up server master jika terjadi 

permasalahan dan sifat sever slave adalah standby. Setiap CPU memiliki dua buah 

NIC (Network Interface Card). Pada bagian NIC yang pertama (Eth0) digunakan 

sebagai penghubung antara user dengan server cloud dan berfungsi sebagai 

penghubung atau managemen failover. NIC yang ke-dua (Eth1) digunakan 

sebagai penghubung replikasi antara kedua server. Selain NIC dibutuhkan dua 

switch, switch yang pertama digunakan sebagai penghubung antar server dan 

mikrotik pada management network, switch yang kedua digunakan sebagai 

penghubung untuk mikrotik ke jaringan extend yang nantinya akan dapat diakses 

oleh client, client hanya dapat mengakses dengan menggunakan jaringan LAN. 

Router di sini menggunakan router mikrotik yang berfungsi sebagai pemindah IP 

virtual dari failover ke amat domain yang akan di akses oleh user. 

Spesifikasi Server Software dan hardware yang dibutuhkan dalam 

perancangan sistem:  

Software  

 Linux Ubuntu Server 14.04LTS   

 Keepalived  

 Putty  

 Owncloud 

 Phpmyadmin 

 Mysql 

 Rsync 

 Lamp  

Hardware  

1. Server Master (Replikasi dan Failover)  

 Processor Intel (R) Core i3 3.07 Ghz  

 Graphic Intel HD  
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 LAN Card  82578DC Gigabit  

 LAN Card  RTL8139 Ethernet, D-Link 100Mb 

 RAM 2 GB  

 HDD 500 GB  

2. Server Slave (Replikasi dan Failover)  

 Processor Intel (R) Core i3 3.07 Ghz  

 Graphic Intel HD  

 LAN Card  82578DC Gigabit  

 LAN Card  RTL8139 Ethernet, D-Link 100Mb 

 RAM 2 GB  

 HDD 320 GB  

3. Router Mikrotik 

 RouterBOARD 750 

 CPU AR7241 400MHz 

 Storage 64MB 

 RAM 32MB 

 No Gigabit 

Untuk menghubungkan antar node di perlukan konfigurasi IP address pada 

Ethernet di setiap server, yang terdapat pada private cloud computing. 

Tabel 3. 1 Daftar IP Address 

Node IP Address 

Server Master  Eth0 : 10.10.80.10 

 Eth1 : 11.11.20.10 
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Server Slave  Eth0 : 10.10.80.11  

 Eth1 : 11.11.20.11 

Mikrotik Eth1 : 10.10.30.72 

 Eth5 : 10.10.80.1 

 

3.3.2 Proses Sistem 

Bagian ini menjelaskan tentang proses yang bekerja di sistem. Dengan 

sistem ini diterapkan metode replikasi dan failover pada jaringan private cloud 

computing dengan layanan SAAS, SAAS diterapkan menggunakan Owncloud. 

Pada setiap penerapan akan ada beberapa tahapan untuk menjalakan sebuah 

sistem dari perancangan itu sendiri. 

 

Gambar 3. 2 Rancangan Replikasi 

Gambar 3.2. Dijelaskan tentang Alur kerja replikasi, di sini client 

mengakses data Owncloud menggunkan jalur orange menuju server master, 

selanjutnya proses di lanjutkan ke replikasi antara 2 server. Proses yang di maksut 

adalah ketika client memberikan penambahan atau perubahan data pada server 

master, data pada server slave akan ikut berubah setiap server master mengalami 

perubahan perubahan. Contohnya, setiap user yang melakukan upload file atau 
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data ke Owncloud, akan di arahkan langsung ke server master setelah proses 

upload berhasil server master akan mensinkronisasi ke server slave. Replikasi 

yang di gunakan adalah Rsync dan MySql. Pada kedua replikasi tersebut memiliki 

fungsi masing-masing. Replikasi MySql memiliki fungsi sebagai sinkronisasi 

database pada setiap server seperti data username dan password. Replikasi rsync 

sebagai metode transfer data seperti file music, video, doc, dan lain-lain. Pada 

rancangan gambar 3.2. Proses replikasi di lakukan berjalan pada Ethernet 1 di 

setiap server.  

 

 

Gambar 3. 3 Replikasi Mysql Database 

Pada Gambar 3.3. Dijelaskan tentang alur dari replikasi database dengan 

mysql. Ketika server master mendapat instruksi create user maka akan 

dilanjutkan mereplikasi ke server slave. Dan dan dalam setiap waktu akan selalu 

ada pengecekan ketika server master mangalami perubahan, dan ketika server 

mengalami perubahan replikasi akan berjalan kembali dan di sinkronkan ke server 

slave, jika tidak ada perubahan data replikasi selesei. 
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Gambar 3. 4 Replikasi Rsync 

Pada Gambar 3.4. Dijelaskan tentang alur dari replikasi data atau file 

menggunakan rsync. Ketika user memberikan instruksi untuk menambahkan file 

ke dalam server master, maka data yang sudah berhasil ditambahkan ke dalam 

server master akan di kirim atau di teruskan ke server slave. Proses replikasi 

Rsync menggunakan cronjob untuk memberikan waktu realtime, waktu minimal 

yang di butuhkan cronjob adalah setiap 1 menit dalam 1 jam untuk melakuan 

perintah replikasi. 

 

Gambar 3. 5 Rancangan Failover Master Aktif 
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Gambar 3.5. Dijelaskan tentang proses failover ketika server master tidak 

mengalami kegagalan. Proses di mulai ketika user atau client meminta request 

dari server, user atau client di beri IP virtual atau domain yang telah di sediakan 

untuk melakuan aktifitas pada jaringan private cloud storage. Ketika Client 

melakukan request ke server IP Virtual, failover mengarahkan request ke server 

master, terlihat pada jalur topologi berwarna hijau. Jalur kuning adalah jalur 

standby, jalur standby adalah jalur siap siaga ketika server master mati. Jalur ini 

yang menjadi penghubung antara request dari client ke web cloud storage yang 

berada di slave. 

 

Gambar 3. 6 Rancangan Failover Master Mati   

Gambar 3.5. Dijelaskan tentang sistem failover, dimana ketika server 

master mati atau mengalami kegagalan komponen pada server. Pada konsep 

failover satu server akan berfungsi sebagai master dan server yang lainnya akan 

menjadi slave. Pada gambar di atas di jelaskan tentang proses server master mati 

dan di lakukan failover terhadap server slave seperti jalur hijau dalam proses di 

atas.  
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Gambar 3. 7 Proses Kerja Failover 

Pada Gambar 3.7. Dijelaskan tentang proses kerja dari failover. Ketika 

server master mati maka akan di lakukan failover ke server slave. Server slave 

akan mengambil alih semua beban dan request dari client. Ketika server master 

aktif, failover akan di alihkan kembali pada prioritas terbesar yaitu server master. 

 

Gambar 3. 8 Topologi Owncloud 

Gambar 3.8. Adalah gabungan dari metode replikasi dan failover. Di 

arsitektur Owncloud ini merupakan antar muka yang dapat di akses oleh client 
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atau user melalui web browser dengan mesukan IP address/ IP virtual/ domain 

Owncloud yang telah di tentukan.  

 

Gambar 3. 9 Topologi Client 

Gambar 3.8. Akan dijelasakan fungsi dari client. Dalam infrastruktur pada 

Gambar. Client akan diberikan alamat domain yang dapat digunakan untuk 

mengakses Owncloud melalui web browser. Di dalam Ownlcoud akan 

ditampilkan halaman login. Untuk masuk kedalam Owncloud di perlukan akun 

login, untuk mendapatkan account login client harus mendaftar dulu dari admin. 

3.4 Rancangan Pengujian 

3.4.1 Pengujian Fungsional 

Pengujian yang pertama yaitu pengujian failover ada 2 macam, yang 

pertama pengujian failover delay adalah waktu yang di perlukan initiator untuk 

mengubah sekaligus menjaga sesi yang telah di bangun ke link yang lain, saat link 

yang sedang mengalami failure/ gangguan. Failback delay adalah waktu yang di 

perlukan bagi initiator untuk mengembalikan jalur pada link utama/ server utama 

saat link utama sudah aktif kembali. Pengujian di lakukan dengan menggunakan 

fitur ping dari user ke server dengan simulasi mematikan server utama ketika 

ping berjalan dan menyalakan kembali server utama untuk melihat failback delay.  
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Pengujian kedua adalah replikasi yang di lakukan ada 2 pengujian replikasi 

file dan database user: 

1. Pengujian pada replikasi file dengan memghitung kecepatan transfer pada 

satuan waktu dengan besar file yang berbeda 

2. Pengujian pada replikasi database user menggunakan owncloud, dimana 

pengujian melibatkan 2 server berjalan langsung dengan membuka 

owncloud web pada user admin yang sama. Masing-masing owncloud web 

login dengan user admin yang sama (userID: admin). Setelah itu server 

master melakukan create beberapa user. Setelah create berhasil, 

pengecekan database user melalui owncloud web pada server slave. 

3.4.2 Pengujian Performansi 

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. Dari sisi pengguna juga di lakuan 

pengujian yaitu pengujian berupa download file dengan variasi jumlah pengguna 

di tambah dan download bersamaan. Dan juga pada saat proses download di 

lakukan scenario mematika server utama untuk melihat proses download yang 

sedang berjalan.  


