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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 LTSP ( Linux Terminal Server Project ) 

 LTSP  (Linux  Terminal  Server Project)  merupakan  aplikasi  untuk membangun  

jaringan  thin-Client  atau  diskless.  Client-Server  LTSP  disebut  thin Client  karena  komputer  

Client  hanya digunakan untuk menjalankan sistem operasi minimal, sedangkan semua program 

aplikasi dijalankan  di  Server.  Jaringan  LTSP  juga disebut  diskless,  karena  komputer  Client  

tidak bekerja dengan  hardisk  sendiri. LTSP pada  intinya  adalah  satu  set  script  yang 

memungkinkan  kita  menampilkan  layar. (Fajariyadi, 2014) 

2.1.1 Keuntungan Implementasi LTSP 

 Pada dasarnya LTSP menggunakan boot image control yang memudahkan untuk 

menciptakan hubungan thin client. Sehingga dengan menggunakan boot imagetersebut dapat 

memenuhi kebutuhan userdalam hal konektifitas terhadap aplikasi yang dijalankan di  server, 

yang pada akhirnya akan: (Sudiharto, 2007) 

a. Mengurangi pembiayaan admin.  

 LTSP menggunakan arsitektur thin client, dimana manajemennya dilakukan pada 

sisi server. Hal ini memudahkan admin untuk melakukan pengaturan administrasi. 

Dengan demikian TCO dari admin menjadi semakin tinggi  

b. Mempermudah pengamanan sistem.  

 LTSP menggunakan arsitektur thin client, sehingga untuk pengamanan dengan 

sisi paling ekstrim, dapat didesain sehingga aplikasi dibuat hanya berada di sisi server 

dan tidak ada pada sisi client. Sehingga dapat dilakukan pengamanan yang terpusat di sisi 

server.  
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c. Pembiayaan perangkat keras yang hemat.  

 LTSP menggunakan arsitektur thin client dimana pembiayaan perangkat keras 

secara garis besar menjadi lebih hemat, akibat dari sisi client hanya menggunakan 

kapasitas memori dan prosesor yang sedikit dan juga dapat bersifat diskless dalam arti 

tidak menggunakan sumber daya hardisk secara maksimal sehingga meningkatkan nilai 

TCO dari penggunaan perangkat keras. Dengan menggunakan arsitektur  thin client, 

memori dapat dibuat berbagi-pakai. Bila beberapa userdi sisi client menjalankan suatu 

aplikasi yang sama, maka hanya perlu me-loadaplikasi tersebut pada RAM yang terdapat 

pada server pusat. 

d. Konsumsi energi yang rendah.  

 LTSP menggunakan arsitektur thin client yang mana perangkat keras yang 

digunakan pada thin clienthanya mengkonsumsi energi yang rendah. Hal ini tidak hanya 

mengurangi pembiayaan dari penggunaan energi namun juga dalam hal perawatan 

perangkat seperti pada kasus tidak perlu meningkatkan kebutuhan dari sistem 

airconditioning yang sudah ada.  

e. Efesiensi penggunaan bandwidth.  

 LTSP yang merupakan teknologi terminal server hanya akan mentransfer 

pergerakan mouse, keystroke dan screen update. Sehingga dapat dilakukan efesiensi dari 

penggunaan bandwidth.  

f. Penekanan pembiayaan lisensi software. Biaya lisensi  software dapat ditekan karena 

semuanya dilakukan secara terpusat, sehingga tidak perlu harus mengimplementasikan  

software atau aplikasi yang digunakan di masing-masing client. 
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2.2 Ubuntu 

Ubuntu adalah salah satu proyek andalan Debian. Sasaran awal Ubuntu adalah 

menciptakan  sistem operasi desktop Linux yang mudah dipakai. Ubuntu dijadwalkan atau dirilis 

setiap 6 bulan sehingga sistem Ubuntu dapat terus diperbarui. Ubuntu  pertama kali dirilis pada 

20 Oktober 2004. Semenjak itu, Canonical telah merilis versi Ubuntu yang baru setiap 6 bulan 

sekali. Setiap rilis didukung selama 18 bulan untuk pembaruan sistem, keamanan, dan kesalahan 

(bug). Setiap 2 tahun sekali (versi xx.04 dengan x angka genap) akan mendapatkan Long Term 

Support (LTS) selama 3 tahun untuk desktop dan 5 tahun untuk edisi server. Namun Ubuntu 

12.04 yang dirilis pada April 2012 mendapatkan pembaruan sistem selama 5 tahun. 

Perpanjangan dukungan ini bertujuan untuk mengakomodasi bisnis dan pengguna IT yang 

bekerja pada siklus panjang dan pertimbangan biaya yang mahal untuk memperbarui sistem. 

Paket-paket software Ubuntu berasal dari paket tidak stabil Debian; Ubuntu memakai 

format paket dan manajemen paket Debian (APT dan Synaptic). Paket Debian dan Ubuntu 

seringkali tidak cocok. Paket Debian sering kali perlu dibuat ulang dari source agar dapat dipakai 

di Ubuntu, begitu juga sebaliknya. Ubuntu bekerja sama dengan Debian untuk berusaha agar 

perubahan-perubahan sistem Ubuntu mengarah kembali ke Debian, namun hal ini hampir tak 

terlaksana. Penemu Debian, Ian Murdock, pernah berkata bahwa paket Ubuntu berpotensi 

mengarah terlalu jauh dari Debian. Sebelum setiap rilis Ubuntu, paket-paket diambil dari paket 

tidak stabil Debian dan digabung dengan modifikasi Ubuntu. Sebulan sebelum perilisan, 

pengambilan paket dihentikan dan kerja selanjutnya adalah memastikan paket-paket yang sudah 

diambil bekerja dengan baik. 
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2.3 Diskless 

 Jaringan komputer  diskless  merupakan suatu jaringan komputer  yang  dapat  beroperasi  

tanpa ketersediaan  media  penyimpanan  lokal (hardisk)  pada  komputer  client.  Seperti 

jaringan tipe  client-server, maka di jaringan komputer  diskless  ini  semua  media penyimpanan  

hanya  berada  di  sisi  server. Operasi  akan  dimulai  ketika  klienmemanggil  sistem  file  dari  

server  jaringan komputer diskless ( Ardian, 2011) 

Komarudin (2012),  dalam skripsinya yang  berjudul  “Implementasi  Clustering pada  

Jaringan  Diskless  Menggunakan Sistem  Operasi  Red  Hat  Enterprise  Linux 5”  bertujuan  

untuk  membangun  dan mengimplementasikan  sistem  clustering pada  jaringan  diskless.  

Clustering  adalah sekumpulan  komputer  (umumnya  server jaringan) independen yang 

beroperasi serta bekerja  secara  erat  dan  terlihat  oleh  klien jaringan  seolah-olah  komputer-

komputer tersebut  adalah  satu  unit  komputer, sehingga  cluster  komputer  ini  mempunyai 

kemampuan  komputasi  yang  relatif  baik.  

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  OSCAR  (Open  Source  Cluster 

Application  Resource),  yaitu  suatu software  yang  bertindak  sebagai middleware  dalam  

membangun  sebuah sistem cluster. Nuryuwanda  (2011),  dalam skripsinya  yang  berjudul  

“Implementasi dan  Analisis  Performansi  pada  Server (DRBL)  Diskless  Remote  Boot  in  

Linux” bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi waktu  pembelajaran  dengan  cara mengukur  

waktu  pembelajaran,  baiksebelum dan  sesudah menggunakan  server DRBL.  Selain  itu  

penelitian  ini  juga bertujuan  untuk  mengukur  efisiensi hardware  yang  digunakan  saat  

sebelum dan  sesudah  menggunakan  server  DRBL.  

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah DRBL (Diskless Remote Boot in 

Linux),  yaitu  sebuah  software  yang berguna  untuk  mempermudah  kerja seorang  
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administrator  dalam  menginstal sistem operasi Linux pada komputer  client secara sekaligus. 

Peneliti  menjelaskan  perancangan jaringan  komputer  tanpa  hardisk  sebagai alternatif  untuk  

merancang  jaringan komputer  menjadi  lebih  praktis  dan  biaya perancangan jaringan 

komputer yang lebih terjangkau.  Metode  yang  digunakan  pada perancangan  jaringan  

komputer  tanpa hardisk  adalah  LTSP  (Linux  Terminal Server Project), merupakan  aplikasi 

untuk jaringan tanpa hardisk. 

 


