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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dibahas tentang perancangan sistem yang akan dibangun untuk 

proyek Tugas Akhir penulis. Tahap-tahap pengerjaan pada bab ini akan 

ditunjukan dengan flowchart sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Flowchart Tahap Pengerjaan 
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3.1. Analisa Sistem 

Untuk membuat jaringan Ansible dibutuhkan beberapa alat software dan 

komputer. Satu komputer sebagai Server utama dan tiga komputer sebagai Server 

yang akan dikelola dan beberapa alat pendukung lainnya. Komputer Server utama 

akan terhubung ke Switch Hub yang terhubung ke tiga Server lainnya . 

3.1.1. Topologi Sistem 

Berikut adalah topologi sistem yang dibuat, dimana jaringan terpusat pada 

suatu titik yaitu hub / switch dengan node - node terhubung pada titik tersebut. 

Node yang terhubung pada switch / hub adalah satu server dan tiga server lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Topologi Perancangan Sistem 
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3.1.2. Analisa Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini akan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk 

membangun sistem yang akan dibuat, mulai dari perangkat keras maupun 

perangkat lunak yang akan digunakan. 

3.1.2.1. Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangakt keras yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah satu 

buah laptop untuk control server dan tiga komputer sebagai server remote dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

No. Hardware Jumlah Spesifikasi 

1 
Laptop Server 

Kontrol 
1 

 CPU : AMD  E-300 1.3 GHz  

 RAM : 2 GB 

 HDD : 320 GB 

2 
Komputer Server 

Remote 
3 

 CPU : Intel Dual Core 2.7 GHz 

 RAM : 2 GB 

 HDD : 320 GB 

3 Hub/ Switch 1 
 TP-Link-SF1005D 

 5-port 10/100Mbps 

3.1.2.2. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Dalam pembangunan management server terpusat Ansible dibutuhkan 

software utama dan pendukung agar mangemen server yang dibangun dapat 

berjalan dengan baik. Pemilihan software ini didasarkan pada kebutuhan sistem 

dan hardware yang ada. Berikut aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun 

sistem ini. 
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1. Ubuntu 12.04 LTS  

 Sistem oprasi yang digunakan dalam penelitian ini dalah ubuntu 12.05 LTS 

ubuntu server yang support prosesor x86/32 bit. Dalam ubuntu server dalam 

proses instalasi tidak disertakan aplikasi untuk mendukung server, maka 

ditambahkan aplikasi agar server dapat berjalan. 

2. Ansible 

Ansible adalah sebuah perangkat lunak untuk mempermudah mengelola 

ratusan server, dalam dunia software developing maupun programming, Ansible 

memberikan jalan untuk membuat penanganan server (meski dalam jumlah besar) 

menjadi lebih efisien. Dengan tool Ansible ini, akan membuat penangan server 

menjadi lebih otomatis dan simpel. 

3. Aplikasi Pendukung 

 SSH 

SSH (Secure Shell) adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk 

komunikasi data yang aman, login antarmuka baris perintah, perintah eksekusi 

jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer. Ini 

terkoneksi, melalui saluran aman atau melalui jaringan tidak aman, server dan 

klien menjalankan server SSH dan SSH program klien secara masing-masing.. 

3.2. Implementasi Sistem 

Berikut ini adalah alur implementasi Management Server Terpusat Ansible 

secara keseluruhan : 

1. Instalasi Ansible pada Ubuntu Server 12.04 LTS 

2. Konfigurasi packet-packet pendukung 

3. Konfigurasi sistem Ansible pada Server Kontrol 

4. Pengujian dengan memanajemen semua Server Remot 
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3.3. Instalasi Ansible 

Pada proses kali ini sistem operasi yang digunakan untuk Server adalah 

Ubuntu Server 12.04 LTS. Sebelum menginstal Ansible di server, pertama-tama 

verifikasi rincian server seperti hostname dan IP Address. Berikut rinciannya : 

 Server Utama : 

OS   : Ubuntu Server 12.04 LTS 

IP   : 192.168.7.164  

User : Ubuntu 

 IP Server yang akan di kelola : 

Ubuntu 1 : 192.168.7.161 

Ubuntu 2 : 192.168.7.162 

Ubuntu 3 : 192.168.7.163 

 

Install Ansible pada Server Utama 

Login ke server sebagai root user dan jalankan perintah di bawah ini untuk 

mengkonfirmasi pengaturan sistem yang akan digunakan. 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Verifikasi Detail Sistem 

IP address pada server kontrol adalah 192.168.7.164 dengan Broadcast 

192.168.7.191 dan subnetmask 255.255.255.192. 
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Setelah mengkonfirmasi pengaturan sistem, saatnya menginstal perangkat 

lunak Ansible pada sistem. Dengan perintah $ apt-get install –y ansible 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Install Ansible 

Setelah terinstal sebelum ketahap konfigurasi ansible, ansible membutuhkan 

koneksi SSH. Untuk itu kofigurasi SSH terlebih dahulu. 

3.4. Membuat Kunci SSH 

 Untuk melakukan pengelolaan dari server kontrol ke server yang diremot 

terlebih dahulu harus membuat kunci SSH. Pertama, buat kunci SSH dengan 

menggunakan perintah. $ ssh-keygen –t rsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Membuat Kunci SSH 

Kunci SSH sudah berhasil dibuat. Secara default kunci publik disimpan dalam file 

~/.ssh/id.rsa.pub. dan untuk kunci private disimpan pada ~/.ssh/id_rsa. 

Setelah membuat kunci SSH, sekarang salin kunci publik ke ketiga server. 
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Dengan perintah ssh-copy-id ubuntu100@192.168.7.161 

 

 

 

Gambar 3.6 Menyalin kunci SSH ke Server Remot pertama 

Sekarang kunci publik sudah tersalin pada server remot pertama, dan lanjutkan ke 

server kedua dan ketiga. Dengan perintah ssh-copy-id ubuntu200@192.168.7.162 

 

 

 

Gambar 3.7 Menyalin kunci SSH ke Server Remot kedua 

Salin kunci SSH ke server ketiga. Juga dengan perintah, 

ssh-copy-id ubuntu300@192.168.7.163 

 

 

 

Gambar 3.8 Menyalin kunci SSH ke Server Remot Ketiga 

 Setelah menyalin semua Kunci SSH ke server remot, sekarang otentikasi 

kunci ssh pada semua server remot untuk memeriksa apakah otentikasi bekerja 

atau tidak. Dengan perintah $ ssh ubuntu100@192.168.7.161  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Otentikasi Kunci SSH pada Server Pertama 

 Otentikasi pada server pertama telah berhasil dilakukan dengan melihat 

hostname adalah ubuntu100@ubuntu bukan lagi root@ubuntu. Masukkan 

perintah “logout” untuk keluar dari server pertama. Dan sekarang otentikasikan 
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pada server kedua. Dengan perintah $ ssh ubuntu200@192.168.7.162 

 

Gambar 3.10 Otentikasi Kunci SSH pada Server Kedua 

 Otentikasi pada server kedua juga berhasil, sekarang logout dan lanjutkan 

otentikasi pada server ketiga. Dengan perintah $ ssh ubuntu300@192.168.7.163 

 

Gambar 3.11 Otentikasi Kunci SSH pada Server Ketiga 

 Otentikasi pada server ketiga juga berhasil, sekarang logout dan lanjutkan 

konfigurasi pada server kontol yang sudah terinstal Ansible. 

3.5. Konfigurasi File Hosts Pada Ansible 

Sekarang edit File hosts untuk mengelola Server. 

 File hosts ini menampung informasi server seperti server yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan koneksi dari lokal ke remote. File hosts berada di dalam / etc / 

ansible / hosts. Sekarang untuk edit file host dengan perintah. $ nano 

/etc/ansible/hosts kemudian tambahkan tiga alamat IP server : 
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Gambar 3.12 Memasukkan IP server Kedalam File Ansible 

„webserver‟ dalam tanda kurung menunjukkan sebagai nama grup, digunakan 

untuk mengklasifikasikan sistem dan menentukan sistem yang akan dikontrol. 




