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Abstract

Cloud computing is a technology that is possible the user to fill
they needs quickly.One of the cloud computing service is Infrastructure
as a service to serve a infrastructure service like switch, processor, RAM
or memory, and disk storage that suitable for user requirement. One of a
cloud computing deployment model is private cloud, that just be used in a
private area. Eucalyptus is a one of open source software that can build
cloud computing with service that called Infrastructure as a service.
Eucalyptus can be used to build cloud server that filled by image is create
to answer the requirement for web server service.
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1. Pendahuluan

Teknologi cloud computing merupakan salah satu pengembangan dari
teknologi virtualisasi yang mendukung sebuah mesin komputer tunggal untuk
membentuk duplikasi mesin secara virtual yang dapat berfungsi seperti mesin fisik.
Salah satu jenis layanan cloud computing adalah Infrastructure as a Service yang
didalamnya terdapat layanan penyediaan infrastruktur hardware seperti CPU virtual
yang berisi RAM atau memory, processor dan disk storage, serta switch virtual.
Dengan layanan infrastruktur tersebut maka dapat dikembangkan menjadi sebuah
sistem cloud computing untuk penyediaan web server karena dapat mengasilkan
beberapa mesin web server virtual sesuai dengan kebutuhan serta menghemat
biaya penyediaan device. Untuk platform pembangunan cloud computing digunakan
Eucalyptus karena dari segi arsitekturn sistem yang dimiliki Eucalyptus dapat
digunakan untuk area private maupun public dan mendukung client untuk
memodifikasi web server virtual serta memiliki stuktur yang elastis yang
menghubungkan server cloud dengan client [1].
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2. Tinjauan Pustaka

Penerapan teknologi cloud computing sudah cukup banyak digunakan, untuk
membuat Internet Data Center atau IDC [2]. IDC berfungsi untuk membuat vir-
tual data center dari pemerintah setempat. Lapisan cloud yang digunakan adalah
IaaS yang terdiri dari beberapa aset fisik yang nyata seperti switch, server dan
storage yang menggunakan layanan dari Amazon EC2 untuk pembuatan IDC.
Amazon EC2 merupakan penyedia layanan cloud computing pada lapisan IaaS
yang memiliki deployment model public cloud. Penerapan teknologi cloud com-
puting di lapisan infrastructure as a service yang menggunakan deployment model
private cloud juga dilakukan dengan  menggunakan platform Eucalyptus untuk
pembangunan server cloud, yang di dalam image ditambahkan software pendukung
seperti sistem operasi Ubuntu Server 9.10 Karmic Koala dan GNU C++ sebagai
compiler di Department of Computer Science and Engineering, PSG College of
Technology di India [3]. GNU C++ adalah compiler untuk file yang menggunakan
bahasa pemrograman c++, penambahan GNU C++ bertujuan agar client tidak perlu
memiliki compiler tersebut, karena client dapat meng-compile file c++ dengan com-
piler yang ada di cloud. Setelah melihat beberapa penelitian sebelumnya, maka
akan pada penelitian ini akan dikembangkan bagaimana menyediakan layanan  cloud
computing sebagai Infrastructure as a Service di area di jaringan privat dengan
menambahkan beberapa software pendukung untuk penyediaan web server.

Cloud computing merupakan pengembangan dari teknologi virtualisasi yang
mendukung sebuah mesin komputer tunggal membentuk duplikasi mesin secara maya
yang dapat berfungsi seperti mesin fisik. Kemudian dalam perkembangan pemenuhan
kebutuhan akses sumber daya, mesin-mesin tersebut dirangkai dalam sebuah sistem
yang dapat dengan mudah diakses dari jarak jauh [4].

Infrastructure as a Service atau IaaS adalah salah satu dari tiga macam
lapisan cloud computing yang mendistribusikan sistem pemberkasan standard dan
kemampuan komputasi sebagai layanan terstandarisasi dalam jaringan. Server, sistem
pemberkasan, switch, router dan sistem lain digabungkan dalam sebuah pool dan
dibuat agar dapat diakses untuk mengurusi beban kerja yang terjadi dalam komponen
aplikasi sampai pada aplikasi berkomputasi level tinggi [1].

Private cloud adalah salah satu dari deployment model cloud computing,
yang infranstrukturnya mendukung dan khusus untuk sebuah perusahaan atau
organisasi [5]. Sebuah tipe cloud yang memberikan kemampuan dari cloud dengan
menggunakan infrastruktur sesuai dengan yang tersedia di dalam sebuah perusahaan.
Sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan cloud computing dibelakang
firewall perusahaan tersebut dan data-data perusahaan masih tersimpan di dalam
area perusahaan tersebut.

Eucalyptus adalah sebuah yang platform perangkat lunak yang  tersedia
dibawah GPL yang berguna untuk membuat dan mengatur private cloud maupun
public [4]. Eucalyptus menyediakan EC2-compatible cloud computing platform
dan S3-compatible cloud storage platfrom. Eucalyptus menjadi sangat populer
dan seperti menjadi salah satu platform aplikasi cloud yang open source.

Ubuntu Enterprise Cloud (UEC) adalah sebuah tumpukan aplikasi dari
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canonical yang terdapat didalam Ubuntu server edition [6]. Di dalam Ubuntu
Enterprise Cloud terdapat Eucalyptus yang berisikan beberapa perangkat lunak
yang open source untuk mendukung cloud computing dan membuat penggunanya
lebih mudah untuk menginstall serta mengkonfigurasi cloud, Canonical juga
memberikan dukungan teknis komersial untuk Ubuntu Enterprise Cloud.Ubuntu
Enterprise Cloud memili lima komponen utama yaitu node controller (NC), cluster
controller (CC), walrus controller (W3S), storage controller (SC) dan cloud
controller yang memiliki arsitektur seperti pada Gambar 1.

Gambar 1 Architechture of Ubuntu Enterprise Cloud [3]

Node Controller (NC) di Ubuntu Enterprise Cloud adalah sebuah server
dengan processor yang mempunyai kemampuan Virtualization Technology yang sudah
diaktifkan dan mampu untuk menjalankan hypervisor seperti KVM [6]. Di node
controller ini adalah tempat berjalannya instance. Ada dua fungsi dari node
controller, fungsi yang pertama yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan
ketersediaan dan penggunaan sumber daya seperti processor, RAM atau memory
dan disk storage di dalam node serta menginformasikannya ke cluster controller.
Sedangkan fungsi kedua dari node controller adalah manajemen siklus hidup
instance.

Cluster Controller (CC) mengatur satu atau lebih node controller dan
menjalankan instance pada node controller [6]. CC juga mengatur networking
yang berjalan di dalam node sesuai dengan permintaan mode jaringan dari Eucalyptus.
Cluster controller berinteraksi dengan cloud controller di satu sisi dan dengan
node controller di sisi yang lain. CC mempunyai beberapa fungsi yaitu  menerima
permintaan dari cloud controller untuk menjalankan instance dari user, memutuskan
node controller mana yang digunakan untuk menjalankan instance tersebut, mengatur
virtual network seperti alamat IP public dan IP private untuk instance,
mengumpulkan informasi tentang node controller dan menginformasikanya ke cloud
controller.

Walrus Storage Controller (WS3) menyediakan sebuah layanan penyimpanan
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yang  sederhana tapi tangguh menggunakan API REST dan SOAP yang kompatibel
dengan API S3 [6]. WS3 mempunyai fungsi menyimpan images virtual machine,
menyimpan snapshots dari instance, menyimpan dan memberikan layanan file
menggunakan API S3.

Cloud Controller (CLC) adalah front end dari seluruh infrastruktur cloud
[6]. CLC menyediakan Elastic Eompute Cloud/Simple Storage Service (EC2/S3)
antarmuka layanan ke client di satu sisi dan berinteraksi dengan semua komponen
dari Eucalyptus disisi yang lain. CLC memberikan web antarmuka ke user untuk
melakukan manajemen beberapa aspek dari insfrastruktur UEC.Fungsi dari cloud
controller antara lain untuk memonitor ketersediaan sumber daya dari beberapa
komponen infrastruktur cloud , termasuk hypervisor pada node yang akan digunakan
untuk melakukan manajemen instance dan cluster controller untuk melakukan
manajemen pada node hypervisor. Fungsi lainnya adalah  untuk arbitrasi sumber
daya, serta menetukan cluster mana yang akan digunakan untuk bertanggung jawab
sebuah instance dan  yang terakhir untuk memonitor instance yang sedang berjalan
di NC.

Eucalyptus Machine Image (EMI) atau yang biasa disebut image adalah
combinasi dari sebuah virtual disk image, kernel dan ramdisk image yang berada
disebuah file xml berisikan metadata tentang image tersebut. Image tersebut berada
di WS3 dan digunakan sebagai template untuk membuat instance di Ubuntu
Enterprise Cloud. Setiap EMI Linux memiliki kombinasi yang terdiri dari tiga
komponen utama yang pertama sebuah file XML dengan nama seperti
image.img.manifest.xmldengan informasi tentang satu atau lebih image perangkat
keras, sebuah kernel image dam sebuah ramdisk image. Contoh id emi-xxxxxxxx.
Kedua sebuah file XML dengan nama seperti vmlinux.x.xx-xx-server.manifest.xml
dengan informasi tentang korespondensi kernel image. Contoh id eki-xxxxxxxx.
Yang terakhir sebuah file XML dengan nama seperti intird.img-x.x.xx-xx-
server.manifest.xml dengan informasi tentang korespondensi ramdisk image. Contoh
id eri-xxxxxxxx. Setiap image mempunya ID masing-masing yang digunakan untuk
menjalankan instance [6].

3. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai menggunakan metode PPDIOO yang
dikembangkan oleh CISCO dalam sesain sistem jaringan karena dalam penelitian
ini dilakukan pengimplementasian pembangunan server cloud dengan menggunakan
Eucalyptus serta pada akhirnya dilakukan optimasi agar sistem berjalan secara
optimal. Fase-fase yang ada dalam metode PPDIOO adalah Prepare, Plan, Design,
Implemet, Operate dan Optimize. Gambar 2 menunjukan skema metode PPDIOO
[7].

Prepare adalah tahap dilakukannya perencanaan kerja yang dengan baik,
dalam segi teknologi yang dibutuhkan maupun strategi yang dipakai untuk membangun
server cloud untuk penyediaan web server. Yang dilakukan adalah mempersiapkan
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, melakukan perancangan dan proses
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implementasi.
Plan adalah tahap dilakukan analisis kebutuhan yang dijadikan sebagai

parameter sebelum merancang sebuah sistem jaringan private cloud dengan
menggunakan Eucalyptus sebagai aplikasi untuk membangun dan memanage cloud
karena aplikasi tersebut merupakan perangkat lunak yang open source. Agar kinerja
private cloud lebih optimal atau sesuai dengan kebutuhan untuk penyediaan web
server maka ditambahkan aplikasi-aplikasi pendukung web server seperti Apache
2, PHP5, MySQL 5 dan PhpMyAdmin. Pada fase ini juga dilakukan analisis
kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam
perancangan system yang menggunakan aplikasi Eucalyptus sebagai aplikasi untuk
membangun server cloud.

Gambar 2 Skema Metodologi PPDIOO [7]

Kebutuhan perangkat keras untuk pembangunan server cloud sangat tinggi,
dari segi proccesor, memory dan storage mempunyai kebutuhan yang sangat tinggi.
Untuk membangun sebuah server cloud dibutuhkan dau buah server, sesuai dengan
standart pembangunan server cloud yang menggunakan aplikasi Eucalyptus. Server
satu digunakan untuk installasi Cloud Controller, Cluster Controller, Walrus
Controller dan Storage Controller mempunyai kebutuhan yang tidak terlalu tinggi.
Server satu juga digunakan sebagai web-interface penghubung antara client dan
server cloud.

Sedangkan untuk server dua yang digunakan untuk Node Controller
mempunyai kebutuhan yang sangat tinggi karena menentukan hasil vm yang bisa
dibangun untuk web server. Dari processor, memory, dan disk storage yang
digunakan mempunyai spesifikasi yang tinggi serta CPU yang digunakan harus sudah
mendukung untuk Virtual Technology karena pada server dua ini digunakan untuk
tempat VM atau instance yang akan dijalankan. Semakin baik processor, memory
dan disk storage maka akan semakin banyak VM atau instance yang bisa dijalankan
di Node Controller. Sedangkan PC Admin berfungsi untuk membuat, bundling
dan meregistrasikan image yang baru.

Tabel 1 menjelaskan spesifikasi kebutuhan komputer perangkat lunak untuk
server satu, server dua dan admin serta kebutuhan perangkat lunak untuk image
yang akan dibuat yang dipersiapkan untuk pembangunan server cloud.
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Tabel 1 Kebutuhan Perangkat Keras

 

Hardware Server 1 Server 2 Client 1 

CPU 
Intel Core 2 Duo-E7500 
@2,93 GHZ CPU  

Intel Core i7-2600 
@ 3,4 GHZ CPU  

Intel Core 2 Duo @2 GHZ CPU 

Memory 4  GB DDR2 RAM  4 GB DDR3 RAM  4  GB DDR2 RAM 

Disk 7200 rpm SATA 7200 rpm SATA 7200 rpm SATA 

Disk Space 250 GB SATA HDD  500 GB SATA 
HDD  

1 TB SATA HDD  

LAN Card 2 buah @100 Mbps 1 buah @100 Mbps 1 buah @100 Mbps 

Tabel 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Kebutuhan Server 1 Server 2 PC Admin 
Sistem Operasi Ubuntu 10.04 

LTS Server 
Edition 

Ubuntu 10.04 LTS 
Server Edition 

Ubuntu 10.10 Desktop 
Edition 

Software Cloud Computing Eucalyptus Eucalyptus - 
Virtual Management KVM KVM Qemu-KVM 
Cloud Management - - Euca2ools dan 

Hybridfox 

 

Tabel 3 Kebutuhan Perangkat Lunak untuk Pembuatan Image

Kebutuhan Spesifikasi 
Sistem Operasi Ubuntu 10.10 Server Edition 
Web Server Apache 2  
Database MySQL 5.0 
Bahasa Pemrograman PHP 5 
Database GUI PhpMyadmin 

 

 

S erver 1 Server 2

Sw itch P ublic 
Bistek

A dm in

192.168 .33.252 192 .168 .43.1 192.168.43.2

192.168 .33 .3

Client 1. .. . .. .n

192.168.33.0/24

Gambar 3 Skema Topologi Fisik
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Gambar 3 menunjukan desain fisik sistem cloud yang akan dibangun.  Design
adalah tahap dimana terdapat penggambaran tentang pengguna dan design topologi
yang diimplimentasikan pada cloud jenis private dengan layanan IaaS yang
menggunakan aplikasi Eucalyptus. Terdapat dua user yang terdapat pada sistem ini,
yaitu admin dan client, user admin berfungsi untuk membuat user atau client baru,
memonitoring server cloud, manajemen remote access seluruh client, dan memonitor
instance seluruh client. User kedua adalah client sebagai pengguna service cloud
mempunyai fungsi yaitu membuat instance dengan image yang telah tersedia,
memonitor dan mematikan instance client itu sendiri, serta manajemen remote access
agar client bisa berkomunikasi dengan instance yang client itu dibuat. Pada fase
design juga membahas tentang penggambaran tentang desain detil secara logis dari
perancangan infrastruktur yang sesuai dengan mekanisme sistem IaaS.

Terdapat dua buah server, server satu yang berfungsi sebagai cloud controller
atau penghubung antara client dengan server dua atau node controller yang
berfungsi sebagai penyedia layanan virtual machine. Server satu mempunyai dua
buah antarmuka, yang satu atau eth0 memiliki pengalamatan IP 192.168.33.252
dan yang satunya atau eth1 192.168.43.1. Eth0 pada server pengalamatannya satu
subnet dengan jaringan di Bisnis Teknologi Universitas Kristen Satya Wacana dan
eth1 berfungsi sebagai penghubung server satu ke server dua atau node controller
yang ditunjukan pada Gambar 4.

Gambar 4 Desain Logical Sistem Cloud [4].

Server satu didalamnya terdapat empat komponen eucalyptus yaitu cloud
controller yang berfungsi sebagai interface layanan web service ke client di satu sisi
dan berinteraksi dengan semua komponen dari eucalyptus disisi yang lain, walrus
menyediakan sebuah layanan storage sederhana dan berfungsi untuk menyimpan
imagesvirtual machine, cluster controller yang mengatur node dan instance didalam
node serta mengatur jaringan instance yang sedang berjalan didalam node.
Sedangkan storage controller sendiri menyediakan blok penyimpanan yang tangguh,
sama seperti Elastic Block Storage ( EBS ) yang merupakan layanan dari Amazon
Web Service. Server dua didalamnya terdapat node controller yang berfungsi
mengumpulkan data yang berhubungan dengan ketersediaan dan pemanfaatan
sumber daya di dalam node serta melaporkan datanya ke cloud controller. Fungsi
kedua manajemen siklus hidup instance di dalam node. Komputer admin berfungsi
sebagai tempat dimana beberapa image yang baru atau sesuai dengan kebutuhan
dibuat. Setelah image jadi maka akan diunggah ke server satu. Yang juga digunakan
sebagai user admin untuk memanage cloud. Sedangkan client digunakan untuk
menjadi pengguna atau user biasa.
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Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 9. No.2, Agustus 2012 : 101 - 200

192

Implement  merupakan fase dimana ini akan diterapkan semua yang telah
direncanakan dan di design sesuai dengan hasil analisa. Fase implement merupakan
tahapan yang  menentukan  berhasil atau gagalnya sistem yang akan dibangun.Operate
merupakan fase dilakukannya uji coba sistem yang dijalankan secara realtime serta
dilakukan dengan melakukan uji coba penggunaan server cloud untuk penyediaan
web server. Pada fase ini juga dapat memecahkan masalah yang timbul selama
proses berlangsung. Juga dilakukan  monitoring pada kinerja sistem agar dapat
mengetahui kekurangan. Apabila terjadi kekurangan dari sistem tersebut yang
membuat kurang efisien maka dilakukan maintenance sistem tersebut. Dari
maintenance sistem ini diharapkan kinerja yang lebih optimal dari sistem tersebut.
Dalam hal ini hanya dilakukan monitoring dan analisis pada beberapa parameter
saja antara lain kecepatan ketersediaan instance dengan melihat traffict in pada
br0 di server dua dan analisa penggunaan memory dan disk storage.

Optimize adalah tahap terakhir dimana setelah melakukan analisis maka akan
diperbarui sistem yang telah dibangun, hal ini bertujuan untuk mencapai peningkatan
kinerja sistem yang optimal dan dapat menyelesaikan masalah. Dalam metode
PPDIOO, tahap optimize dapat meminta ulang desain sistem jika terlalu banyak
kesalahan atau kekurangan yang menyebabkan penurunan kinerja yang tidak
diharapkan. Beberapa kekurangan atau kelemahan sistem yang dibangun adalah
service cluster controller yang apabila sambungan listrik yang terputus atau server
satu dimatikan dengan cara paksa maka apabila server satu dihidupkan kembali
maka service cluster controller tersebut akan mati yang menyebabkan server dua
atau node controller tidak teregistrasi dengan server satu. Untuk mengatasi
kelemahan tersebut dan agar sistem berjalan secara optimal maka dilakukan
penambahan konfigurasi pada server satu yang berfungsi untuk service cluster
controller atau eucalyptus-cc secara otomatis saat server satu dalam keadaan
booting yang ditunjukan pada Kode Program 1 yang merupakan konfigurasi dengan
menggunakan chkconfig yang berfungsi agar service eucalyptus-cc berjalan secara
otomatis saat komputer sedang boot.

Kode Program 1 Konfigurasi Dengan chkconfig
root@bistekcloud:~#chkconfig eucalyptus-cc 5

4. Implementasi dan Pembahasan

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang implementasi server cloud untuk
penyediaan web server , uji coba server cloud dengan lima client dan lima aplikasi
test site web server yang berbeda, serta analisa kinerja server dua pada saat kelima
client tersebut menjalankan instance dan uji coba stress test pada lima vm atau
instance. Langkah-langkah proses installasi dan konfigurasi untuk server satu yang
digunakan sebagai tempat di installnya Cloud controller,Walrus storage service,
Cluster controller dan Storage controller serta web-antarmuka penghubung antara
client dan server cloud. Server dua yang digunakan untuk tempat penginstallan
node controller yang berfungsi untuk tempat berjalannya instance atau virtual
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machine. PC admin yang digunakan untuk tempat pembuatan, bundling dan registrasi
image yang baru. Konfigurasi server satu, server dua dan client satu dapat dilihat
pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 4 Konfigurasi Pada Server Satu

Langkah-langkah Konfigurasi 
Konfigurasi ip address untuk eth0 
(untuk komunikasi dengan client) 

192.168.33.252 

Cloud Controller address - 
Cloud Mode Installation “Cloud controller",  

“Walrus storage service",  
“Cluster controller" dan  
“Storage controller” 

Eucalyptus cluster name Cluster1 
Eucalyptus user name Cadmin 
Eucalyptus IP range 192.168.33.151-192.168.33.200 
Konfigurasi ip address untuk eth1 
(untuk komunikasi dengan server 2 
atau node controller) 

192.168.43.1 

 

Tabel 5 Konfigurasi Pada Server Dua

Langkah-langkah Konfigurasi 
Konfigurasi IP address di eth0 (untuk 
komunikasi dengan server 1) 

192.168.43.2 

Cloud Controller Address  192.168.43.1 
Cloud Installation Mode  “Node Controller” 
Gateway 192.168.43.1 (IP dari CC) 

 

Tabel 6 Konfigurasi pada PC Admin

Langkah-langkah Konfigurasi 
IP address 192.168.33.3 
Install Euca2ools apt-get install euca2ools 
Install Qemu-KVM apt-get install Qemu-KVM 
Konfigurasi dengan web-interface 
Login ke CLC web interface https://192.168.33.252:8443 dengan 

default username adalah admin dan 
password-nya adalah admin. 

Download credentials https://192.168.33.252:8443/#credentials 
dan simpan di folder ~/.euca 

Ekstrak credentials $ cd .euca 
$ unzip euca2-admin-x509.zip 

Menjalankan script eucarc $ . ~/.euca/eucarc 
Verifikasi komunikasi antara 
Euca2ools dengan server cloud 

$ euca-describe-availability-zones verbose 
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Dengan script euca-describe-availability-zones verbose dapat dilihat
kemampuan dari Node Controller tentang ketersediaan tipe-tipe vm seperti yang
terlihat pada Gambar 5 dan Tabel 7.

Gambar 5 Script Euca-Describe-Availability-Zones Verbose.

Tabel 7 Tipe-Tipe Ketersediaan VM

Tipe VM Jumlah  

Maksimal 

CPU RAM/ 
Memory 

Disk Space 

m1.small 8 1 core@3,4 Ghz 192 MB 2 GB 

c1.medium 8 1 core@3,4 Ghz 256 MB 5 GB 

m1.large 4 2 core@3,4 Ghz 512 MB 10 GB 

m1.xlarge 3 2 core@3,4 Ghz 1024 MB 20 GB 

c1.xlarge 1 4 core@3,4 Ghz 2048 MB 20 GB 

 

Dari Gambar 5 dan Tabel 7 dapat dilihat tipe-tipe ketersediaan VM yang
merupakan hasil arbitrasi sumber daya oleh cloud controller pada server dua.
Server cloud juga dapat diakses melalui web antarmuka yang sudah disediakan
oleh UEC dengan alamat https://192.168.33.252:8443 yang dapat dilihat pada
Gambar 6.

Gambar 6 Web Antarmuka Dari UEC.

Dengan PC Admin dilakukan pembangunan image, dengan aplikasi pembuat
VM yaitu Qemu-KVM. Image yang akan dibuat adalah dengan menggunakan sistem
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operasi Ubuntu Server 10.10 dengan aplikasi tambahan Apache 2, MySQL server
5, PHP 5, PhpMyAdmin untuk penyediaan web server. Untuk pembangunan image
perlu disediakan disk space sebesar dua GB dan memory sebesar 256 MB di PC
Admin untuk tempat penginstallan Ubuntu Server 10.10 dan aplikasi tambahannya.
Setelah selesai dibangun maka image ubuntu server 10.10, kernel dan ramdisk
diunggah ke server satu untuk mendapatkan ID ERI, EKI dan EMI. Image yang
telah diupload dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi Hybridfox seperti pada
Gambar 7.

Gambar 7 Daftar Images Yang Tersedia.

Hasil dari pembangunan image yang berupa service penyediaan web server
dapat dilihat pada Gambar 8, yaitu tampilan web server dalam bentuk isntance
atau vm yang telah dijalankan dan tampilan PhpMyAdmin untuk me-manage basis
data yang dapat diakses oleh pengguna server cloud. Pada uji coba ini, terdapat
lima client dengan lima aplikasi web server yang berbeda melakukan uji coba
penggunaan image yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan yaitu service web
server serta dilakukan pencatatan apabila aplikasi web server sudah berhasil
dijalankan dan jika terdapat error. Setiap user menjalankan instance mempunyai
jeda lima sampai 10 menit agar dapat dilihat waktu untuk tersedianya instance
tersebut. Kebutuhan perangkat keras maupun perangkat lunak masing-masing client
untuk menjalankan test site dan juga sebagai acuan untuk pemilihan tipe vm agar
sesuai dengan kebutuhan client dapat dilihat pada Tabel 8.

Gambar 8 Tampilan PhpMyAdmin
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Tabel 8 Kebutuhan Perangkat  Keras dan Perangkat Lunak Client

Client Username Test site 

Hardware 
Software Processor RAM/ 

Memory 
Disk 

Storage 

Client 
1 

Indra Fti4share 2 Ghz 512 MB 10 GB Apache 2, 
PHP 5 

Client 
2 

Aubing SIR DBD 
Kabupaten 
Semarang   

2,10 Ghz 512 MB 10 GB Apache 2, 
PHP 5,  
MySQL 5.0, 
PhpMyAdmi
n 

Client 
3 

Yere SI 
Kependuduka
n Kab. 
Semarang 

2,20 Ghz 256 MB 2 GB Apache 2, 
PHP 5,  
MySQL 5.0, 
PhpMAdmin 

Client 
4 

Natalia Coffe Prince 
Cafe 

2 Ghz 256 MB 2 GB Apache2, 
PHP 5 

Client 
5 

Billy Minimarket 2,2 Ghz 1 GB 10 GB Apache 2, 
PHP 5,  
MySQL 5.0, 
PhpMAdmin 

 

Hasil implementasi test site kelima client pada server cloud sesuai dengan
kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak serta pembagian IP yang didapat
oleh setiap test site dapat dilihat pada Tabel 9. Hasil yang didapat setelah melakukan
uji coba implementasi adalah kelima instance atau vm beserta test site masing-
masing client telah berhasil dijalankan dan diimplementasikan di server cloud.

Tabel 9 Hasil Uji Coba Client

Client Username Test site Tipe VM IP public IP private Instance Aplikasi 
Client 
1 

Indra Fti4share m1.large 192.168
.33.151 

172.19.1.
2 

OK OK 

Client 
2 

Aubing SIR DBD 
Kabupaten 
Semarang   

m1.large 192.168
.33.152 

172.19.1.
34 

OK OK 

Client 
3 

Yere SI 
Kependuduk
an 
Kabupaten 
Semarang 

c1.mediu
m 

192.168
.33.153 

172.19.1.
66 

OK OK 

Client 
4 

Natalia Coffe Prince 
Cafe 

c1.mediu
m 

192.168
.33.154 

172.19.1.
98 

OK OK 

Client 
5 

Billy Minimarket m1.xlarg
e 

192.168
.33.155 

172.19.1
30 

OK OK 
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Dengan menggunakan aplikasi PRTG maka dapat dilihat berapa jumlah waktu
yang diperlukan server cloud untuk menyediakan sebuah kelima instance dengan
parameter traffict in dari traffict yang normal ke yang lebih tinggi sampai traffict
kembali normal kembali pada di eth0 server dua saat tidak ada aktifitas yang dapat
dilihat pada Gambar 9 dan Tabel 10.

Gambar 9 Waktu Ketersediaan Instance

Hasil yang didapat pada Tabel 10, setelah melakukan pengamatan pada kelima
instance dengan tipe VM yang berbeda mempunyai waktu penyediaan instance
yang sama, yaitu lima menit dari saat client menjalankan atau launch image sampai
client bisa menggunakan instance dengan service web server. Hal ini disebabkan
karena pada saat node controller akan menjalankan instance atau VM, dari server
satu hanya mengtransferkan image ubuntu server 10.10 sebesar 2 GB yang kemudian
di server dua atau node controller image tersebut akan dijalankan sesuai dengan
tipe instance yang dipilih oleh client.

Tabel 10 Waktu Ketersediaan Instance

Client  Tipe instance Waktu 
Client 1 m1.large 5 menit (10:47:51-10:50:51) 
Client 2 m1.large 5 menit (10:55:51-11:00:51) 
Client 3 c1.medium 5 menit (11:05:51-11:10:51) 
Client 4 c1.medium 5 menit (11:20:51-11:25:51) 
Client 5 m1.xlarge 5 menit (11:27:51-11:32:51) 
Rata-rata  5 menit 

 

Pada saat uji coba oleh ke lima client juga dilakukan pengamatan tentang
kinerja server dua telah dilakukan tentang pencatatan pemakaian memory satuan
Mega Byte (MB) dan disk storage dengan satuan Giga Byte lima instance yang
hasilnya dapat dilihat pada Tabel 11.
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Tabel 11 Pemakaian Memory dan Disk Storage Pada Server Dua

Client Tipe instance Memory / RAM Disk Storage 
- - 496 MB 12.63% 6.5 GB 3 % 
Client 1 m1.large 3806 MB 96.74% 8.6 GB 4 % 
Client 2 m1.large 3615 MB 91.90% 11 GB 5 % 
Client 3 c1.medium 3665 MB 93.17% 13 GB 6 % 
Client 4 c1.medium 3674 MB 93.38% 15 GB 7 % 
Client 5 m1.xlarge 3609 MB 91.75% 17 GB 8 % 
Rata-rata 
kenaikan 

   2,1 GB  

 

Dari Tabel 11 dapat dilihat terjadi peningkatan pemakaian memory pada
saat server dua tidak ada instance dengan server dua pada saat menjalankan satu
buah instance. Tapi untuk pemakaian memory pada instance satu sampai instance
kelima cenderung sama. Dapat dilihat terjadi lonjakan pemakaian memory pada
saat instance bernilai nol ke instance bernilai satu, atau dari 496 MB menjadi 3806
MB. Sehingga dapat diartikan bahwa penggunaan memory di server dua yang
digunakan instance untuk berjalan hanya akan mengalami lonjakan pada saat
instance bernilai nol sampai satu, tapi pada saat terjadi penambahan instance
selanjutnya cenderung stabil pada angka 3609 MB sampai 3806 MB, hal ini dapat
terjadi karena pada saat akan menjalankan instance satu diperlukan pemakaian
memory yang tinggi.  Sedangkan untuk disk storage dari hasil uji coba dapat dilihat
terjadi kenaikan pemakaian yang memiliki rata-rata 2,1 GB. Jadi dapat diartikan
bahwa walaupun berbeda tipe instance pemakaian disk pada saat instance pertama
kali dijalankan hanya akan memakai rata-rata 2,1 GB saja atau hampir sama dengan
besar image yang dibuat. Pada uji coba selanjutnya akan dilakukan pemberian
beban kerja atau stress test pada masing-masing VM atau instance yang telah
dijalankan dan diimplementasikan test site oleh masing-masing client pada server
cloud. Setiap VM akan memberikan beban kinerja yang berbeda-beda, dalam proses
uji coba ini, akan dilakukan simulasi pemberian beban pada masing-masing web
server virtual seberapa besar penggunaan memory pada setiap VM  dengan kondisi
0 klien, 1000 klien, 2000 klien, 3000 klien, 4000 klien dan 5000 klien. Dari simulasi
keadaan tersebut akan dilakukan pengawasan terhadap aktifitas pemakaian memory
pada masing-masing instance atau VM.

Tabel 12 menunjukkan kondisi sistem pada saat proses uji coba berlangsung,
bahwa tetap terjadi kenaikan jumlah klien dapat mempengaruhi kinerja pemakaian
memory tiap VM atau instance yang didalamnya telah diimplementasikan test site
oleh masing-masing client. Dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa sistem cloud
computing dapat menopang kinerja web server yang telah disimulasikan. Cloud
computing juga terbukti dapat menggunakan secara maksimal seluruh sumber daya
yang diarbritasikan sesuai dengan tipe-tipe VM.
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Tabel 12 Pemakaian Memory Pada Setiap VM

Client Tipe 
instance 

0 Klien 1000 
Klien 

2000 
Klien 

3000 
Klien 

4000 
Klien 

5000 
Klien 

Client 1 m1.large 260 MB 274 MB 284 MB 297 MB 294 MB 303 MB 

Client 2 m1.large 338 MB 350 MB 354 MB 412 MB 391 MB 464 MB 

Client 3 c1.medium 231 MB 233 MB 236 MB 242 MB 243 MB 245 MB 

Client 4 c1.medium 232 MB 240 MB 241 MB 245 MB 245 MB 247 MB 

Client 5 m1.xlarge 240 MB 261 MB 269 MB 281 MB 314 MB 332 MB 

 

Setelah dilakukan uji coba pada ke lima client pengguna web server yang
disediakan oleh sistem cloud, ketika client menjalankan perintah untuk
menghidupkan instance dengan command maupun dengan Hybridfox proses yang
berjalan dapat dilihat pada Gambar 8 yang menjelaskan tentang proses berjalannya
sebuah instance pada UEC, proses pertama yaitu mengautenfikasi permintaan client
untuk menjalankan instance ini terjadi pada saat client memberikan perintah untuk
menjalankan instance. Proses kedua CC mengidentifikasi kebutuhan instance dan
NC mengindentifikasi untuk menjalankan instance, proses ini terjadi pada saat
instance masih dalam keadaan pending. Proses terakhir yaitu NC mengunduh image
dari WS3, proses ini terjadi pada saat instance masih dalam keadaan pending
hingga instance sudah dalam keadaan running [8].

Gambar 8 Siklus hidup instance [6]

5. Simpulan

Penerapan teknologi cloud computing dengan layanan Infrastructure as a
Service dapat digunakan dan menopang kinerja penyediaan web server, hal ini
didasarkan dari uji coba lima instance dapat berjalan dengan sempurna dan dapat
diimplementasikan test site oleh masing-masing client. Untuk menjalankan instance
membutuhkan waktu masing-masing lima menit untuk segala macam tipe VM.
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Sedangkan untuk penggunaan memory hanya meningkat secara tajam saat server
dua tidak ada instance hingga ada satu instance yang berjalan dari 496 MB sampai
dengan 3086 MB, tapi untuk instance berikutnya pemakaian memory tidak
mengalami peningkatan. Pemakaian disk storage terjadi peningkatan dengan rata-
rata 2,1 GB pada setiap instance walaupun berbeda tipe VM. Pada setiap tipe
instance atau VM dapat menanggung beban hingga 5000 klien secara bersamaan
seperti pada proses uji coba.
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