
Jurnal Teknulogilntormasi-Aiti, Vol. 7. No.l. Februari 20 JO: I - lOO 

Penerapan Teknologi Virtualisasi Tingkat Sistem 
Operasi pada Server Linux Ubuntu 8.04 menggunakan 

OpenVZ 

: Tcguh lndra Ba.yu, 'ludrastanti Ratna Widim;ari, 'Dian W. Chandra 

Fakulta;; Tcknologi Tnfonnasi 
Universitas Kristen Satya Wacana 

Jl. Dipenogoro 52-60, Salatiga 50711, Indonesia 
E-mail: 'lkhoplax @gmail.corn, :c'indrastanti(CJ)yahoo.corn, 3 'di4n@hotmail.com 

Abstract 

Vinuahzation of xK6 servers has been a hot topic in the last decade. 
Three main virtualization approaches-emulation. paravirtualization, and 
operating system-level virtualization have been developed. This 
development covers several implementation including comparison of the 
technologies and their applications. OS-level virtualizatiou i~ des;,:ribed in 
detail, using examples from Open VZ. This paper, will be present an 
examples of Open VZ implementation m developing: several virtual server 
machines into a single server used by the client computer to connect to 
the internet A pan from that the facilities found in the virtual servercould 
he used such as its DNS, proxy web cache, storage, web and e-mail. 
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1. Pcndahuluan 

Scbuah server bertugas melayani setiap kehutuhan komputer dalam suatu 
janngan yang saling terhubung. Salah satu fungsi layanan yang sering dipakai adalah 
rnenyediakan layanan akses situs web, yang disebut sebagai weh server. Seit·ing 
dengan perkembangan jaman, kebutuhan akan fungsi server semakin meningkaL 
yang dahulu pelayanan akses situs web hanya berupafi/e html saja, pada saat ini 
sudah banyak situs web yang menggunabn mesin penggerak weh herdasarkan 
XJVtL java. flash dan Jain-Jain. Oleh karcna perkcmhangan teknologi yang- cukup 
pesac fungsi sebuah mesinserver bukan lagi hanya untuk menyimpan data weh saja 
tetapl jng:t untuk mcnangani layanan mail. weh-proxv dan tempat penyimp:man 
data jarak jauh. Untuk mendapat fungsi server yang optimal biasanya penyedia 
layanan server harus melakukan pemisahan mesin server sesuai ckngan 
kebutuhannya, misalnya weh server, proxy sen'er, data server ke dalam suatu 
mcsin yang terpisah-pisah. Hal ini tentu menyebabkan konsumsi akan ~umber daya 
pendukung menjadi meningkaL seperti kcbmuhan akan ketersediaan ruangan y~mg 
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layak, kebutuhan daya listrik yang meningkat dan penambahan suhu panas yang 
ditimbulkan. Sebagai solusi ctari permasalahan itu, saat ini ada pilihan solusi yang 
ditawarkan salah satunya dengan menggunakan virtualisasi server. Kelebihan dari 
:-.istem ini ( vhtualisasi) dapal menggabungkan bc:berapa mesinserver kedalam sebuah 
mesin server secara hersamaan. 

2. Kajian Pustaka 

SejakAgustus 2008, Universitas Indiana A.merika Serikat telah menerapkan 
sistem virtualisasi server dengan menggunakan Open ~~z ll]. Sistem virtual ini 
digunakan untuk fasilitas hosting, yang menyediakan portal dan gate'>vay ilmu 
pengetahuan dengan dukungan sumbc:r daya host-ing untuk menfa.silitasi penggunaan 
sumber day a komputer dan pcnyimpanan oleh Te1ruGrid. F:cLsilitas ini didesain untuk 
kepentingarv'avaliability tinggi dan dibangun di kampus IndianaJX>lis dan Bloomington 
dengan kebutuhan jaringan, sumbc:r tenaga, dan penyimpanan yang dapat bertahan 
lama. Sistem yang dibangun oleh Universitas Indiana ini diguna.kan dalam beberapa 
proyek tertentu seperti Sistem lnformasi Fly Base dan TerraGrid, dengan waktu 
downtime hanya 5 jam. Open VZ bertindak sebagai gateway untuk setiap 
lingkungan virtual dan rnengefisien.si penggunaan sumber daya dan perangkat keras. 
Karena kebutuhan dari sis tern yang dibangun tida.k membutuhkan banyak fitur yang 
disediakan oleh kebanyakan teknologi virtualisasi dan beberapa kebutuhan 
berlawanan dengan fitur mereka, maka Open VZ dipilih sebagai teknologi virtual 
untuk sistem ini. Open VZ menggunakan kernel tllilggal dengan rnenempatkan mesin 
virtual dalam sebuah kontainer. Setiap kontainer rnemiliki PID yang valid yang terletak 
dalam tempat merekamasing-masing. Setiap serverdalamjaringan virtual, dengan 
masing-masing rnesin virtual rnemiliki perangkat jaringan mandiri dan rnemiliki aturan 
flrmvall sendiri. File system dia.ktitkan di perangkat fisik dan pembagian porsi untuk 
mesin vinual ditunjuk langsung untuk masing-masing mesin virtual. 

Palla mula perkembangan tek:nologi komputer, para ahli komputer dan 
kebanyakan pengguna komputer pada perusahhan besar menemui kcsulitan dalan1 
hal penambahan perangkat ko mputer secara fisik yang berdampak rnembengkaknya 
hiaya per;nvatan dan bia ya pengadaan mesin kompn£er itu sendiri [2]. Tekno lo gi 
Yirtualisasi adalah teknik membuat sebuah mesin komputer secara fJ. .. .;;ik berfungsi 
seperti jika ada dua buah atau lebih mesin komputer, setiap mesin maya atau 
"tervirtuar didukung oleh arsitektur dasar yang sama dengan komputer fisik aslinya. 
Untuk membuat agar sebuah mesin komputer tunggal berfungsi seperti lebih dari 
::.atu mesin, setiap kara.kteri.stik fisik perangkat keras harus dibuat ulang untuk dapat 
<I igunakan eli dalam sebuah perangkat lunak. Tug as ini dikerjakan oleh tingkatan 
pemrograman perangkat lunak yang disebut abstraction. Software abstraction ini 
diguna.kan o lehkebanya.kan sistem program, terrnasuk dalam keluarga sistem-operasi 
THndmt~\·. W'indmt:~' Hard1mre Abstraction Layer (HAL) adalah sebuah contoh 
..;cmpurnn dari abstraction. Virtualisasi adalah sebuah konsep dimana 
mcmperbolehkan sumber daya yang ada dalam rnesin kompuler untuk dibagi rnenjadi 
ban yak bagian secara bersamaan. Setiap bagian tersebut dapat dioperasikan secara 
nmndiri atau tanpa rnengganggu antara satu dengan yang lain. Bagian ini yang kemudian 
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disebut sebagaiMesin Vntual (VM). Mesin virtual akan beketjadi atas sistem opcrasi 
sepertiLinux, Windows, dan sistemoperasi yang lain. Sistemoperasi virtual inilah 
yang disebut sebagai sistem operasi guut. Setiap instruksi untuk VM biasanya 
diteruskan Jangsung dari perangkat keras fisik yang memperbolehkan VM dapat 
betja1an lebih cepat dan lebih efisien dari pada sistem yang diemulasikan, mestipun 
instruksi yang hams dilangkap dan diintcrpretasik lUltUk memastikan keseJarasan 
dan proses abstraction dengan perangkat keras menjadi lebih kompleks. Banyak 
orang berpendapat berbeda tentang definisi telmologi ini, berbeda manufaktur. 
berbeda.pu]a produk virtualisasi yang dilerapkan. Semuanya itu tidak salah, asalkan 
daTam pcnerapannya tidak menyimpang dari poin kunci utama dari virtualisasi itu 
sendiri yaitu incmberikan satu tambaban landasan abstrak antara aplikasi dan 
perangkat kcras. memberikan pengurangan biaya dan komplcksitas, dapat 
memberikan suatu kerangka isolasi terbadap sumber daya komputer untuk 
mcningkatkan keamaMn dan ketabanan, dapat mmingkatlam kualitas layanan, 
membu.at proses rr dalam bc:roisnis me:njadi lebih baik. menghiJangkan kelebihan 
mnatan dan memaksimallcan pengguD88D dari infrastruktur IT. Tetapi penerapan 
telalologi virtualisasi pada nmnrnnya mengacu kepada platform perangkat teras 
server. dan bertujuan untuk mendukung suatu k.ompoocn dalam pusat data yang 
modem, termasuk penyjmpanan dan iofrastmknir jaringannya. 

Paraahlikomputcr meJakukan beberapa pengenDangan terhadap teknologi 
mesin virtual [3]. Virtua1isasi pada lew!/ siStcm operasi nzrupalamabstractionpada 
tingkatan sistemopcrasi untuk meulukung bcbcrapa bagian yang temolasi atau 
untnkmerxbJklmg linglmngan virtual da1am sebuahsistcmopcrasitunggal. VJrtualisasi 
ini bekerja dengan nznggand akan akses ke dalam kernel semcntara tctap mcnjaga 
babwa tidak ada satt1p0n 1ingku.ngan virtual yang dapat mematilam proses tersebut. 
Amtektur dasar virtualisasi pada !eve./ sistem operasi dapat digamlmkan seperti 
pada Gambar 1. 

joli"•~.-•·•~·i~l 
··~:~..., . ;, .. I 

Gambar 1 Arsitektur Dasar V.utuali&asi Level Sistem Opcrasi 

Telmik inim::ng1J&kan keJebjhan IJIIatan pada virtlJa1i;asi yang saogat reMah 
dan dapat Dlmlbentuk partisi dengan kepadatan yang tinggi. Bagaimanapun juga, 
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terdapat dua kekurangan dalam tipe ini. Kekurangan yang pertama adalah 
ketidakmampuan untuk menjalankan sist.em operasi yang heterogen yang d.icampur 

· dalam server tersebut karena seluruh partisi dibagi dalam sebuah kernel sistem 
operasi tunggal. Kekurangan yang kedua juga disebabkan oleh model pembagian 
kernel, yang menyebabkan ketidakmampuan untukmenjalankan fungsi 32 bit dan 
64 bit secara bersamaan. Sebagai kelebiban dari tipe ini adaJah segala update yang 
dilakukan pada kernel :fisik, akan berpengaruhjuga terbadap semua mesin virtual 
yang ada. Dengan alasan ini virtualisasi pada lf!Vel sistem operasi menjadi pilihan 
terbaik dalam sistem bomogen. 

Pt6gram virtualisasi, pm!ama5U11ttSUdalrbanyatyangdilcembangtrm, saiah 
satunya adalah OpenJIZ [4]. OpenPZ ada1ah program virtua1isasi berbasis kontainer 
untuk sistem operasiLima. Open VZ membentuk beberapa kontainer yang aman 
dan terisoJasi, atau yang bisa disebut dengan VntualEnvirontmenJ (YE) atau VJrtual 
Private Server ( VPS), dalam sebuah server fisik tunggal, memperbolehk:an 
penggunaan server yang lcbih baik dan memastikan setiap aplikasi yang dijalankan 
tidak saling bertabrakan. Setiap kontainer berfungsi dan betjalan sama seperti 
layaknyaserverfisik padaaslinya, k.ontainer tersebut dapat dihidupkan u1ang secara 
independen dan tidak memiliki ak.ses root, u.ser, a1amat IP, memori, proses, file, 
aplikasi, sistem library, dan file konfigurasi pada server fisik. 

r 

Gambar 2 Teknologi Virtual Open JIZ 

Open VZ adalah sebuah solusi automatisasi dan virtualisasi server yang 
dikembangkan oleh SWsoft. OpenVZ membuat beberapa server virtual ( VPS) 
yang terisolasi da1am sebuah server fisik untuk berbagi perangkat keras dan 
xremanajemen tugasuntuk mendapatkan efisiensi yang maksimal. Pada Gambar 2 
menjelaskan bahwa setiap VPS betjalan dan melakukan tugasnya persis seperti 
layaknya server yang berdiri sendiri untuk setiap pengguna dan aplikasinya dan 
dapat dinya]akan u1ang secara bebas dan memiliki hak abesroot, pengguna. alamat 
IP, meoDri, proses,fde, aplbsi, rak sS.emdJJn.fik kontigurasi sendiriyang dklesain 
untuk memiuimalisasi kdebihan bebandan efisiensi, IIICIIlOOa1 ~J'Z or.qjadi. piliban 
tepat untuk serverprodnksi de.ngan aplikasi 1angsung dengan data nyata. Open J'Z 
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memberikan solusi yang komprehensif"untuk layanan hosting yang memperbolehkan 
mereka untuk memiliki rat us an pelanggan dengan server virtual penuh milik mereka 
masing-masing secara pribadi berbagi dalam sebuah server fisik, menjamin setiap 
konsumen dengan kualitas layanan yang bagus, dengan mudah memindahkan 
konsumen dan perangkatnya diantara server tanpa perlu melakukan konfigurasi 
ulang. Sen c1 vutual yang dibenLUk uleh Upen ~ L sendin bckcrJa layaknya server 
scsungguhnya. Setiap VPS memiliki proses, pengguna dan datanya sendiri dan 
memiliki akses root penuh, setiap VPS memiliki alamat IP, nomor port, penyaringan 
dan aturan arahan sendiri. setiap VPS dapat memiliki konfigurasi untuk sistem dan 
aplikasinya semliri serta memungkinkan untuk dilakukan peng-instal-an atau 
perubahan paket perangkat lunak di dalam VPS. Dari sudut pandang penggunaan 
aplikasi dalam virtual server, maka setiap VPS adalah merupakan sebuah sistem 
yang independent. Hal ini dijamin oleh lapis an virtual di dalam kernel dari sistem 

operasi asli. Kelebihan yang ditawarkan dari lapisan virtual yang digunakan oleh 
Open VZ adalah, setiap VPS terlihat seperti sis tern operasi Linux normal pada 
umumnya, yang memiliki konfigurasi startup standar, dan aplikasi dari vendor dapat 
dijalankan di dalam VPS tanpa melakukan pengaturan konfigurasi yang spesifik 
pada Open VZ, setiap user dapat merubahfile konfigurasi dan menambah program 
tambahan, setiap VPS benar-benar terisolasi antara satu dengan yang lain, setiap 
proses yang terjadi dalam VPS dijadwalkan untuk dieksekusi pada semua CPU 
yang ada, yang menyebabkan VPS tidak membebani pada salah satu CPU, dan 
dapat menggunakan seluruh kemarnpuan CPU yang ada. Lapisan virtualisasi jaringan 
pada Open VZ didesain agar setiap VPS terisolasi sempurna an tara satu dengan 
yang lain rnaupun dengan jaringan fisik. Setiap VPS memiliki alarnat IP sendiri dan 
memungkinkan untuk menggunakan alarnat IP lebih dari satu, lalu lintas pada VPS 

terisolasi antara satu dengan yang lain, dengan kata lain tidak memungkinkan 
terjadinya pembajakan lalu lintas data, aturan Firewall dapat digunakan di dalam 

VPS. OS template dalam OpenVZ adalah sebuah kumpulan paket-paket dari 
distribusi Linux yang digunakan untuk membangun VPS. Terdiri dari beberapa 
program, libraries, danskrip konfigurasi yang diperlukan untuk menjal<mkan sistem 
operasi virtuaL seperti aplikasi-aplikasi dan peralatan dasar. Biasanya aplikasi seperti 
compiler dan SQL server tidak disertakan di dalam OS template. Manajemen 
sumber daya dalam Open VZ bertugas mengontrol ketersediaan jumlah sumber daya 
yang cukup untuk setiap VPS. Sumber daya yang dikontrol an tara lain. tenaga CPU. 
sisa tempat dan seperangkat parameter memori. Manajeman sumber daya ini 
memungkinkan Open VZ untuk membagi sumber day a dari perangkat keras secara 
efektifuntuk setiap VPS, menjamin kualitas pelayanan (QoS), memungkinkan 

dilakukannya isolasi performa dan sumber daya untuk melindungi dari serangan 

penolakan-layanan, secara simultan menugaskan dan mengontrol sumber claya untuk 
setiap VPS. 

3. Perancangan Sistem 

Dalam penerapan teknologi virtualisasi dikenal istilah host, yang diartikan 
sebagai sistem operasi fisik, dimana program virtual di-install, dan guest, yang 
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diartikan sebagai sistem operasi virtual yang dibentuk oleh program vinual itu sendi1i. 
Dalam Open VZ, yang mcrupakan program virtualisasi pada tingkat sistcm operasi, 
sistem operasi guest yang dibentuk akan memiliki tipe yang sama dengan sistem 
operasi host-nya. Komunitas Open VZ telah menyediakan paket-paket dari berbagai 
macam sistem operasi virtual yang telah dikembangkan untuk berbagai sistem operasi. 
Dalam penelitian mi digunakan paket sis tern operasi virtual untuk sistem operas 1 

host Ubuntu H.04-rninimal. Paket sistem operasi virtual untuk Open VZ telah 
disediakan pada v.·ehsite resmi Open VZ, dengan mengunduh paket uhuntu-8. 04-

i386-rninirnal. tw:gz dan mernindahkanfile tersebut ke dalam direktori lvzltem
pfate/cache, maka paket tersebut sudah dapat digunakan untuk membentuk sistem 
operasi virtual pada Open VZ. Setelah itu dengan menggunakan konsol terminal, 
sis tern operasi virtual dibentuk dengan menggunakan perintah 

Kode Program 

root@tikoes-desktop:-# vzctl create 777 -Dstemplate ubuntu-8.04-i386-
minimal 

Dengan 777 sebagai nomor ID dari sis tern operasi virtual yang akan dibentuk, 
tentu saja pemakaian angka bebas, selama masih belum terpakai, biasanya agar 
mudah diingat, nomor ID sering disamakan dengan alamat IP yang akan digunakan 
pada sis tern operasi virtual nanti. Akan dibentuk lima buah sis tern operasi virtual 
server seperti yang tertera pada Tabell. 

Tabell Daftar Virtual Server 

VPS VElD IP ADDRESS 

DNS server 254 192.168.54.254 

Proxy server 253 192.168.54.253 

File server 252 192.168.54.252 

lvfail server 251 192.168.54.251 

Web server 250 192.168.54.2 50 

Pemberian alamat IP pada server tisik dan klien akan diberikan seperti pada Tabel 
2.Kartu jaringan eth ladalah kartu jaringan yang akan berhubungan dengan internet, 

sedangkan kartu jaringan eth 0 berhubungan dengan klien dan virtual server. Server 
virtual yang akan dibangun akan dirancang seperti pada Gam bar 3. 
Sistem virtual ini dirancang agar klien dapat terkoneksi dengan internet menggunakan 
sumber day a yang disediakan oleh setiap server virtual. 

AlatJaringan 

Server Fisik 

eth 1 

ethO 
Klien 

Tabel2 Daftar Alarnat IP 

Alarnat IP 

192.168.1.5 

192.168.54.1 
192.168.54.3 
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W~h S~r ... er V!l'lu<tl 
ArACH(? 

Gambar 3 Skema Arsitektur ft'irtual 

Garnbar 4 rnerupakan skerna topologi sis tern jaringan virtual yang aknn 
dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan koneksi klien ke internet ataupun ke 
server virtual sendiri secara lokal. 

SERVER :.~~:"'~ 

Gambar 4 Skema T'opologi Virtual 

14 



Penerapan Teknologi (Bayu, dkk) 

4. PenguJian 

VPS 

Gambar S Skema Pengujian 

Proses uji coba akan dilak.'Ukan dengan skema seperti pada Garnbar 5. Garnbar 
5 menjelaskan bahwa klien akan mengakses koneksi internet dengan memanfaatkan 
sumber daya dari virtual server dan sekaligus dapat mengakses setiap virtual server. 
Setelah semua sen~er virtual telah siap, maka dilakukan pemeriksaan apakah server 
virtual telah berfungsi semua dengan perintah vzlis t. Gambar 6 menarnpilkan jendela 
terminal pada mesin sen,erfisik atau sistem operasi host, hal ini dapat diperhatikan 
pada identitas terminal yang menerangkan akun pengguna pada mesin fisik 
(root@tikoes-desktop). Perintah vzlist menampilkan nomor ID, nomor sistem 
proses, status, alarnat IP dan nama dari setiap sen~er virtual yang ada, jika pad a 
kolom status pada keaddan rnnning, maka server virtual sudahsiap untuk digunakan 
dan dilakukan pengu jian terhadap setiap server virtual dengan perintah vzctl exec. 

root@t :-# 
VEID NPROC STATUS IP AOOR 

2se 9 running 192.161 54. 25E'J 
251 29 running 192.168.54.251 
252 7 running 192.168.54.252 
253 7 running 192.168.54.253 
254 8 running 192.168.54.254 

root@tikoes desktop:~# 0 

HOSTNAME 
web 
mail 
file 
proxy 
dns 

Gambar 6 Daftar Server Virtual yang Sedang Berjalan 

Penntah ini berfungsi untuk mengeksekusi argumen yang akan diproses di dalam 
lingkungan virtual pada setiap server virtual. Perintah-perintah yang. alcan 
dieksekusi adalah: Perintah vzctl exec "ID" cat !procluser _beancounter, ~ 
''ID" adalah nomor ID dari masing-masing server virtual. Perintah ~ 
memperlihatkan kondisi lingkungan virtual d~server vi~alberjalan. Jib 
pada kolomfailcnt menarnpilkanangkaO, maka lingk:ungan vJrtualpadaserve:r 
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Gambar 20 sudah menunjukkan bahwa squirrelmail berada pada alamat IP Mail 
server virtual yang benar, maka mail server virtual sudah siap bekerja . 

... _. 
.. • .I!U. -··· _, ...... 

... t-.'14-'a --............ 
u 1).- ..,,.,,..:lSI 
-~ ii!JJI,C:~ 

Gambar 20 Hasil Penelusuran Alur Data Selama Mengakses Mail Server virtual dengan 
Wires hark 

Hal yang sama dengan web server virtual , jika alamat web dari web server 
virtual sudah dapat dipanggil, seperti pada Gambar 21, maka web server virtual 
sudah dapat berjalan dengan baik. 

Gambar 21 Mengakses Web Suver Jlirtual 

Untuk ~b server virtual dilakukan pengujian denganmcngakses tikoes. com 
menggunakan web bruv.!rer, danjb dapat ~ halamanphpMyadmin dan basil 
penelusurnn dengan mcnggunakan Wireshork, seperti pada Gambar 22, sudah 
menunjukkan alamat IP web server virtual yang benar, maka web server virtual . 
juga sudah tlapat digunakan. 

~ ""' ... .,..... 
-1112.-.. ..... 
Uf ••• ~ .• 

c.~:-

Gam bar 22 Penelusuran Alur Data Ketika Mengakses ~b Server Jlirtua/ dengan 
Wires hark 
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Tujuan utama dari pembentukanserver virtual ini ada1ah m=mbuat agar klien dapat 
berkoneksi internet melalui susunan server virtual yang ada. Agar klien dapat 
terkoneksi dengan internet, pada server fisik a tau host, diperlukan penambahan 
aturan pw.Ja.fi1'f!'ttiQ// atau dmgan menggunakan penamhahan dcngan iptables, seperti 
pada Gambar 23. 

Bfe I;dit ~- ~rmln1l '111)1 i:iiiJI 
.-wmt~-~op:-1 l.J)tab'tes ·t nat -A ~uiiNG -s 192.158.54.8/24 -o 
-j SNAT ··to 192.168.1.~ 

Gambar l3 Periniah Jpklhlu yang Digunakan Agar K1ien dapat Bcrkonebi Interne/ 

Gambar 24 menunjukkan keadaan ketika dilakukan berselancar ke 
google.cam. Dengan demikian sistem server virtual sudah berjalansesuai dcngan 
yang diinginkan. 

......._ _____, 
ltUo!fo!pW!li..,....,.J 

,...e .. o ..... .-

r,_x ·= .... __ • ..,. 

-
Gambar 24 Tes Bersdancar ke Internet 

Pemberian beban ~ dilakukan pada server virtual dimana setiap klien akan 
memberikan beban kinerja yang berbeda-beda, dalam proses uji coba ini, akan 
dilakukan simuJasi pemberian beban pada masing-masing web server virtual dan 
mail server virtual otuk ~ngetahui seberapa besar be ban yang ditanggung pada 
CPU server fisik dengan kondisi 100 klien, 1000 klien dan 2500 klien. Pada saat 
yang bersamaan disimulasikan terdapat 20 klien yang secara bersamaan ~re1akukan 
transaksi data kepadafl/e server virtual besar data untuk transaksi masing-masing 
sebesar 100MB. Kemudian pada saat yang bersamaan juga disimulasikan terdapat 
dua buab klien lagi yang me1akukankoneksi inlernetdanJ:ID1g1.Diuhfi/e dari internet 
dengan membentuk beberapa cabang koneksi yang diasumsikan akan membebani 
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Gambar14BdrNl~DI!i~~6:16~1mDtggUIJbhl')!)xy 
S!tver"J'trruat pada Wlr&Jhark 

l cl I 'I I • ' ' ' .m '~·· "' 'J "' I I lq ~~~ H S:ll&. '"' 
File server virtual meD)'ediakan tempat penyimpaDan umum dalamjaringan 

~ s41~~~4.Mn~tcnsclmt~laliagJ~.#ledan 
~ Dengan~sebuahlobsi~jariuganyq diarabkanke a1aiDat 
WJile~erver.~.~ktien~~seplamacaa~pateqm 
P'~YWll·~~~tt.aebut. Pelgtjendilakt•kandtrpl 
~ -~~e~~Drilltf P~·~ klien. dC"'IJW' cara mmambeh 
~ «~~r"J?~.J~~~·lS.!)?ada.k:Qkua,{t~lder~ diisi dcngan 
al!Mmtfolde!.Wlf!~f'lls~~~al· ... _ 1 ... 1 

) 7 :1uii\ 1 
I Ll [ , f 

_\-~~~'' I 1'\~1. I • ml .-.t.Jml • 1 1 

..., f ,. Jr 

Gam bar 15 Prmbuatan Tempat Penyimpanan Jarinpnp pada File Server Yutual 

oi rm: 1 • 

' ' I I I ~16 HasildariPemWa.tan q·~tlanRiftiJ 
· ~-..!- . I i 1 

Jika be~ makaabn~rqmksebuahdriveru~ sepertipc$q~¥,16,.~ 
ine~D~ drive pada File server virtual ~g ai;.den~ifi,kasi ~~g~ !fe.tr;o,rk 
Driv%s pacb fulnpilan explorerdi komputer kJiCh. Unhlk me~folder-]aringan 
sudah dapat berfungsi, djJalmkan pengujian t(anSjer data, seperti pada Gambar 
17, ke daJam folder jaringan tersebut. 
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~o..t.gflitfl.ot~C~~Mn,RS.UHE.~.~ 
f'l1lll b'AOII S'l!JUII' 

t.:li:::R~i::.:•:::•::;liH=='.:.:Ii:::~:.=:••:.:•:::•:=.•l:.:l:.::•=•::.:•i:__ _ _ _ l rc;;c;] 

Gambar 17 Percobaan Pemberian File pada File Server Virtual 

Otm:Jf:Jm l~. bnitdari penetusman wt7eshmt meilDIJjaktm:rbatiwa ttansaksi 
data yang dilakukansudah sesuaidcngan aktifitas yang tajadi, dan file yang dikirim 
sampai pada tujuan. yaituftle selWTvirtual. 

- -,~..,_.. ......... .._ __ _ ----- __ ..... _...__. --·-- __ .. __ ....... 
W'WP&_,. .......... Mar-k· 
~-..- .. liiLJILalt ... _ ...... 

~ ... .-.. ........ ----~ ... -- ---- --·"'-• ... ...._ ......... .. ....... 
~~ ~- II&.IIIUIL.t I:U8'-- --·- .......... ._ .. ~ --~M==I~-----!~-!!.~ 

...... -................. .... .,...-... .. ~ 

. .. ............ ~ • _.-pit, 11'1 .. --., ................ ..-. ... .., ... ·--··-·-""· --~--- -- ·--""" . ,. ... .......... ....... .,...,. ........ . ....... 

.,,.. _..... .~ .... ...-
·~-----., ... ---.. ,... ...,.. ·-..... 
Wt ............ ~""'- ....... - .... 
. ,,_ ........ . ... Pt 

.• T!-~· · ~!...~ .. ~ 

Gambar 18 Hasii dari Penelusunn Alur Data saat Pemberian File dcngan Wilt!shork 

U ntuk pengujian mail server virtual ini saling berkaitan antara DNS server 
virtual. Jika DNS server virtual dapat berja1an dcmgan baik, maka halaman web 
dari mail server virtual dapat diakses tanpa harus memanggil dengan alamat IP, 
seperti pada Gambar 19. 

Gambar 19 Mengakses Mail Server Jl'trtual 

Mengakscs tnllil server virtual dilakukan mclalui web~. dczlgan cara 
memanggil mail server virtual (mail.llkoes. com), jika balaman dari li'IQU server 
virtual sudab IIlllmll dan peoolusurandengan menggunakan W'ueshark, seperti pada 
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Gambar 10 Pembctian IP pada Klien dengan mcng,gunak.an IP DNS Server Virtual sebagai 
Pref~d DNS Server 

Settiltp,tilao .. )lld••Jot&p u,_. ·"-
c-•t ••-• naM fop....,. .... 192.1,8 . 51.254: 
Defa~lt aorv.ra ... not ouoi~la 

Un Known 
s: : 192.168 . 51 . 251 

t-tJca-.c•• 
: 192.1,8.51.258 

:~uaents and Set~in••'tLkaa•>nslaokup .. il.tikaes.c 
Can ' t find • • ._.. n ... foP address 192.161.51.251: 
Defa~lt serue?a -.e not auail&bl• 

: UnJCnoun 
: 172.1,8.51.251 

-il.ti.Ju>•• .co• 
' 192.168.51.251 

Gambar 11 Pemeriksaan DNS terhadap Web Server dan Mail Server Virtual 

Setelah itu diJakukan pengujian terbadap fungsi dari DNS serverdengan cara 
melakukan perintah nslookup padakomputer klien yang ditujukan kepada a1amat 
web dari web server dan mail server virtual yang ditunju.k:k:an dengan alamat 
tikoes.com untuk ~server virtual dan mail. tikoes.com untuk mail server virtuaL 
seperti pada Gambar 11. Jika basil dari perintah nJloolcup tadi m:nampilkan nama 
web dan alamat IP yang sebagaimana mestinya. untuk -web server virtual dengan 
nama tikop. com dan alamat IP 192.168.54.250 dan mail server virtual dengan 
nama mail. tikoes.com dan alamat IP 192.168.54.251, dengan demik.ian fungsi dari 
DNS server virtual sudah bekerja dengan baik. 

Jika periDlah nslookup tadi diteluswi dengan menggunakan wireshark, maka 
akan tampak basil seperti pada Gambar 12. Perintah nsloolcup akan diidentifikasi 
sebagai protokol DNS. Pada waktu k.lien meminta informasi tentang web server 
v1rtual, maka informasi dari pennintaan yang disampailcan kepada DNS server virtual 
adalah wtandard query A tikoes.com, yang dapat diartikan bahwa klien meminta 
fungsi DNS untuk tikoes.com. JJka permintaan ini dapat diterima o1eh DNS server, 
maka DNS server akan memberi jawaban sebagai berikut, standard query rr!SJlOnse 
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192.168.54.250. Begitu juga pada saat memproses pcrmintaan pada mail server 
virtual 

Gambar U Hasil PeQelusuran DNS dc:ngan meoggunabft Jf"U"eshtri 

K1ien dapat menggunakan fdsi)jm" proxy ini untuk mempercepatkoneksi pada 
waktu berselancar (browsing) ke internet. Dengan mcmasang alamat IP server 
Proxy virtual pada v;eb browser, seperti pada Gambar 13, klicn harus bisa 
berselancar ke internet. Dengan memakai alamat IPpada konfigurasi pmxymanual 
web browser, semua lalu lintas yang mengarah pada internet aican dibelokkan ke 
dalamProxy sever vil1uolterlebih dahuJu untuk di1akulam pen~ sement.m"a 

agar pada waktu pcngaksesan yang selanjutnyamcrqjadi lcbihcepot. Dalam pengujian:' 
ini diberikan pcmgecualian terbadap akses untuk tikoes.com din.moil.tikoes.com, 
agar lalu lintas datanya tidak diteruskan ke internet oleh prory server virtual, 
tetapi hanya untuk kommikasi lokal saja. 

Gambar 13 Kood.isi Saat Bcrsclancar /llternel mengun.atan~Serwlr~ 

Sedangkall basil dari Wireshark, pada Gambar 14 untuk IIJellwguickan bahwa 
proxy server-virtual sudah berfungsi, ketika k1ien melakukankoneksike google.co.id, 
alamat yang dituju bukanlahlangsung mengarah kepada alama.t internet google, 
tetapi aJamat IP dari proxy server virtual. Baru kemudianproxy server virtual yang 
bertugas untuk meneroskan pernintaan k1ien kepada server google di internet. 
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sudah tertata dengan sebagaimana mestinya. Perintah vzctl exec "ID "free, yang 
akan meruunpilkan kisaran besar metoori virtual yang digunakan pada setiap 
lingkungan virtuaL Hasil yang tampil mcrupakan garis besar jumlah total, jumlah 
yang scdang digunakan danjumJah m::n:oriyang be bas pada setiap lingknngan virtual 
Masing-masing lingkungan virtual diberikan alokasi mem>ri sebmyak 124 Megabyte. 
Perintah vzctl exec ''ID '' df ~ /, IIIBI1Ip8kan pcDntah yang digunakan untuk melihat 
ruang penyimpanan yang tersedia dalam setiap lingkungan virtual Dimana "/" 
merupakan partisi root, sama ha1nya pada sistem partisi linux pada unmmnya Setiap 
linglrungan virtual diberikan alokasi ruang sebesar 3.9 GigaByte. Gambar 7 
mermqjnkkan basil dari perintab vzr:tl ewe "ID" all lpvxlu'VR' b81G81C01elll~ wQ/ 

exec "ID "free dan vzctl exec "ID" df -h I, yang dilakukan pada server virtual. 
Pada uji coba ini, mesin k1ien akan tc:rsambung B:81'3langsung ~-to-peer) dcngan 
kartu jaringan lokal (eth nol) pada server fisik. Dan diberikan alamat IP statis 
192.168.54.3 danDNS serverstat.is 192.168.54.254. Pengujiandilakukandengan 
cara melakukan perintah ping dari klien ke setiap server virtual dan dilakukan 
pengujian lalu lintas paket data dengan nx:nggunakan Wiresharlc. 

~ ........... ---...c............ A ....aL...-... 
rootttilules ·desktop: ... vzctl e~ooc 258 cat fproctuser beancounten; 
Version: 2.~ -

wid resource held 11uhetd barrier lboit 
2!18: Uellsize 11171165 2991096 366U618 411277179 

faitcnt 
8 

toclll!dpaqes 8 B 1787 1787 
pri WIIPB'Jes 4111 4115 3111864 341nt 
sr.page5 u zz 31186 nan 
d.-y 8 0 • 0 
Dllllpi'OC 18 13 11118 1&8tl 
phy~s 2655 l4n e ll47413647 
Vllgllllf'111191!S 8 t 284)94 2147413647 
Oa.!juarpe!l'!• :zen z4n 284394 nc741!M7 
n111tcp50ck 2 2 11118 1181 
nUiftOCk 9 1 188t 1118 
nu.pty 1 t 1151 1.et 
n ... i;infa I 1 1824 1124 
tcpsndbuf 17')28 1 5Ml686 12ll»ee 
tcprcYbuf 327118 e SM161111 l2lflltl 
othersackbuf 4488 ~196 28~ 9J7948J 
lftr.orcvbuf 1 lllB4 2.125813 2825813 
~f"lotk J ' 1688 leN 
dcecllnlle 19151 &UZI 7tiUM 822Mn 
n .. fi \e 2ll le 1Q72 14VZ 
d.-., 8 • • 8 
d'--Y e e 1 e 
d'--Y • a a e 
nuatptent Ja 18 288 Me 

rootet!l<oes·desktop:-f nett nee 1'50 free 
total llled ,_ shared buffers cachi!d 

14111: 12434~ 11• lttiiiH e e a 
·I• buff•rs/ache: 17418 12lG1511 
s..p: • • 8 
r~_.,~~tap, ... vzctt elte< 258 df ·II I 
Fitnyst.. She Used Avail lllell -.ntl!d on 

• st.fs 3,M 28711 3.66 7\ I 
• nootttilules-cleslrtap: .... 

Gambar 7 Kond.isi SeTVer Virtual yang Sedang Aktif 
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Pada Gambar 8, akan menampilkan basil dari perintahping memju setiap alamat IP 
server virtual yang dilakukan pada komputer klien. Jika perintah ping tersebut 
lllCilU$kkan respon yang sebagaimana mestinya atau terdapat respon kembalian 
dari setiap server virtual. maka secara sederhana, konebi antara komputcr klien 
dengan setiap server virtual te1ah terbentuk. 
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:~cu~ent: and lettinge,tikDee)ping 192.168.54 . 258 

inging 192.161.54.251 vith 32 ~·• ef 4a*a: 

fro• 192.168.54.251: b~ .. -32 tU.<t• nt""4 
fro• 192.168.54.258: ll!/tae•32 tw<1• nt""4 
Fro• 192.161. 54.Z511: Ja,.t .. •32 tw<l• nL""4 
'"• t9z.ua.s4.2SI: .,~···az tiM<1• nL""" 

dca £or 1J2.UI.54..2A: 
: Sent • 4. llloeiYeel • 4. Laet • 8 ( lie loaa). 

"PPI~OXlM·t;e !:"i: • tftH~! &.~"il~~ 
,:::~taCUJIMints and Sattinp,tilaDee> 

Gambar 8 Ping dari Klien ke Server Jlirlual 

Kemudian dilakukanjuga penelusunm lalu lintas paket data menggunalcan 
Wires hark. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah basil respon kembalian dari 
basil ping darisetiap Server virtual beoar berasal dari Server virtual itu sendiri.Pada 
saat perintah ping berlangsung, W"JreShark akan menangkap alur lalu lintas data 
yang sedang terjadi Pada tampiJan W'~ sepertipada Gambar 9, akan tampak 
informasi mengcnai asal ~ nguan pake4 protokol yang digunakandan infommi 
mengenai pak.et terse but. Pada hal ini perintah.ping merupakan basil dari protokol 
ICMP. Terlihat dari basil tersebut pada waktu paket bcrasal dari alamat IP klien, 
maka informasi yang ditunjukkan adalah Echo (ping) request, k:cmudain disusul 
dengan paket yang berasal dari alamat IP server virtual dengan informasiEcho 
(ping) reply. Hal inilah yang menampilkan basil keluaran pada perintahping yang 
dilakukan pada komputer klien. 

Gambar 9 Hasil PeaeluStJran Alar Data dengan W"liY!Shark 

Setelah koneksi terbentuk dilakukan pengujian terlladap fasilitas yang ada 
pada setiap server virtual Fasilitas DNS yang dimaksud ada]ah, bahwa klien dapat 
~mnggunakan alamat DNS server virtual untuk mengenali situs web server dan 
mail server virtual yang juga dibentuk. Fasilitas DNS terse but dapat d.igunakan 
dengan cara mengisi kolomPniferedDNS Servers pada dialog Internet Protocol 
(TCPIIP) Properties, seperti pada Gambar 10, dengan alamat IP DNS server 
virtual yang dibuat. 
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s~tem. Dari sinmJasi keadaan terse but akan dilakukan pengawasan terhadap aktifitas 
CPU padaserver fisik dan pengawasan pemakaian hmrJ disk yang digtmakan oleh 
file server virtual 

Gambar 25, Gambar 26 dan Gambar 27 menunjukkan kondisi sistem pada 
saat proses uji coba berlangsung. Dari Gambar 27 dapat dilihat bahwa tetap terjadi 
kenaikan aktifitas CPU. tetapi tidak. terJalu ~aruhi kinerja sislem, karena 
belum m:ncapai separuh dari tenaga CPU yang dihasilkan. Dari pengujian ini dapat 
disimpulkan bahwa sistem virtual Open VZ dapat me no pang kinerja server yang 
telah disimulasi:lam. sesuai dengan kondisi lapangan yang teJjadi. dan tondisi smem 
ilill,.1iiti ••limB@ ~-..... 88le1ah 1.t811!118Pf88118 _._. kelllliei sistem 
kembali seperti pada kondis:i idle. Open JIZ juga terbuktidapat menggunakan secara 
maksimal seluruh sumberdaya yang ada pada setiap CPU. dengan tetap melakukan 
eksekusi program yang dikerjakan secara merata pada setiap CPU yang ada. 

U.iii7ill lt' •:.·===1!!::1::::=::::!11:!:=== 
U!lgt((nnl.85GR ., ~-~===== U.ICn2UIGI I\ • .,. 
-ih-.--aa~--~---~-,.--ua~~~~============ 
Sllia41J31.-l ,,.ua .__ _________ ~ 

'Gambar 2S Kondi.si Saat Proses Simulasi 100 K/i~ 

-.--.--- - ... ·-·--... -·-----... --·~ .. 

Gambar 26 Kondisi Saat Proses Simula.si 10C1JK/ien 

-~---- -~-- --

--------------~~~~~~·================= W"l1£2ill1'2~!2~rhe1L~ ------------
• 11t 0 Ill uri-----------
• 

Gambar 27 Kondisi SaatProses Simulasi 2SOOK/ien 

~il pengawasan tcrhadap tempat penyimpanan J:IBllafile server virtual dituigukkan 
pada Gambar 28. Dapat dipastikanfl/eyang ditransaksikan tadi berada pada.folder 
virtual server yang sesuai. dengan berubahnya alokasi tempat yang ada. Alokasi 
yang ditunjukkan sesuai dengan besarfi/eyang ditransaksikan, yaitu sebesar 2GB. 
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Gambar 28 Kondisi Hard disk Penyimpanan Ffle &rver Virtual 

5. Simpulan 

Dari pene1itian }'ang telah di1akukan tentmlg penerapan tckoologi Wtu&masi 
tingkat sistem operasi pada server ~ dapat disimpulkan bahwa teknologi 
virtualisasi pada tingk.at sistem opc:rasi dengan menggunakan Open yz dapat 
diterapkan dalam sebuah penggunaan sistem server yang terpisah, setiap server 
virtual yang dibangun dalam sistem operasi Linux ubuntu dengan mcnggunakan 
Open PZ, dapat menjalankan setiap fungsinya masing-masing dengan sempuma dan 
dapat menanggung bebanhingga 5000 klien secara bersamaan seperti pada proses 
uji coba, alur lalu lintas paket data dalamjaringan yang tervirtual juga berjalan scsuai 
denganarsitektnr jaringansen.wYdfJ8dibJat. Untuk dapat mengoptimalkan teknologi 
virtualisasi ini, maka dapat disarankan untuk penerapan sistem cluster dalam 
arsitektur virtual serta manajemm direktori aktif dan akun pengguna. Pemi1ihan 
perangkat keras yang akan digunakan untuk sistem virtual bertumpu pada CPU. 
CPU yang diguna.kan sebaik:nya yang sudah menduknng teknologi virtualisasi. 
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