
14

Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 5. No. 1, Februari  2008: 1-100

Perancangan dan Implementasi WebServer Clustering
dengan Skema Load Balance Menggunakan Linux

Virtual Server Via NAT

Theddy R Maitimu

Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana

JL. Diponegoro 52-60, Salatiga 50711, Indonesia
E-mail: th3d0x@plasa.com

Abstract

Clusters of servers, connected by a fast network, are emerging as
a viable architecture for building highly scalable and highly available ser-
vices. This type of loosely coupled architecture is more scalable, more
costeffective and more reliable than a tightly coupled multiprocessor sys-
tem. However, a number of challenges must be addressed to make a
cluster of servers function effectively for scalable network services. Linux
Virtual Server  is a solution to the requirements. Linux Virtual Server is a
software tool that directs network connections to multiple servers that
share their workload, which can be used to build highly scalable and
highly available services.
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1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi data dewasa ini semakin
pesat. Hal ini dapat dilihat dengan setiap sistem yang dibangun dan yang digunakan
oleh setiap inividu ataupun organisasi, telah menggunakan teknologi informasi. Dengan
demikian banyak kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan mudah. Salah satunya
adalah kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan komunikasi yang dapat diakses
dengan mudah melalui perangkat komputer dari mana saja, asalkan terhubung pada
jaringan komputer yang bersifat lokal ataupun internet. Dalam jaringan yang bersifat
lokal biasanya hanya digunakan untuk pertukaran informasi dan komunikasi pada
organisasi atau kelompok tertentu. Sehingga sumber daya sistem yang dibutuhkan
hanya tergantung pada besar penggunaan  dalam lingkungan tersebut. Namun jika
menggunakan jaringan internet maka sumber daya sistem yang dibutuhkan sangatlah
besar. Dikarenakan yang mengakses sistem tersebut ialah setiap pengguna yang
dapat terhubung dengan jaringan internet. Salah satu bentuk pertukaran data selain
e-mail ataupun file transfer yang sering digunakan melalui jaringan internet adalah
dalam bentuk world wide web (WWW).

World wide web (WWW) merupakan suatu layanan dengan memanfaatkan
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protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protokol) yang bekerja pada port 80. Untuk
menjalankan aplikasi berupa world wide web atau sering dikenali dengan web,
maka dibutuhkan sebuah server yang berfungsi untuk melayani service HTTP. Server
tersebut dinamakan webserver.  Webserver dapat dikatakan sebagai inti dari server-
server internet selain e-mail server, ftp, dan news server. Hal ini dapat dimaklumi
karena web server telah di rancang untuk dapat melayani beragam jenis data, mulai
dari text, hypertext, gambar, suara, gambar tiga dimensi, plug-in dan sebagainya.
Saat ini aplikasi berbasis web semakin berkembang, baik dalam hal kegunaan, ukuran,
maupun kompleksitas. Hal ini secara langsung akan berdampak pada webserver
sebagai penyedia layanan terhadap web browser, konsekuensi dari semua itu adalah
beban webserver akan semakin bertambah berat dan mengakibatkan kurang
optimalnya kinerja dari webserver.

Oleh sebab itu dibutukan sebuah perancangan yang handal untuk dapat
memberikan layanan yang terbaik kepada pengguna, walaupun permintaan dan beban
server yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya pengguna. Salah satu
solusi yang tepat untuk masalah tersebut adalah dengan menyediakan server yang
handal. Namun permasalahan yang timbul adalah untuk mendapatkan sebuah server
yang handal maka dibutuhkan biaya yang cukup besar dikarenakan tingginya harga
dari server tersebut. Jika yang menyediakan  layanan webserver adalah organisasi
atau instansi besar dengan modal dan pendapatan yang besar tentunya hal tersebut
tidak menjadi persoalan dari segi material. Selain jika hanya satu server yang melayani,
maka akan menimbulkan permasalahan yang lain. Permasalahan yang terjadi  jika
semakin banyak lagi permintaan dari pengguna maka lama-kelamaan server tersebut
akan menjadi semakin berat. Permasalahan yang lain, jika hanya satu server berati
server tersebutlah yang menjadi tulang punggung dalam menyediakan layanan. Dengan
demikian jika pada server tersebut terjadi trouble dan menyebabkan sistem harus
down, maka layanan untuk pengguna akan terputus dan butuh waktu tertentu untuk
mengkonfigurasi ulang server tersebut untuk kembali dapat melayani permintaan.
Hal itu menyebabkan kurang nyamanya layanan yang diterima pengguna. Apalagi
untuk pengguna yang lagi melakukan transaksi penting.

2. Teknologi Cluster dan Load Balancing

Teknologi cluster merupakan suatu teknologi yang memungkinkan sejumlah
komputer untuk bekerja sama meyelesaikan permasalahan komputasi
biasa.Permasalahan komputasi tersebut bisa berupa komputasi sains (dengan
pemakaian CPU yang insentif) sampai bermacam proses dan service yang tidak
memiliki kesamaan. Teknologi cluster ini dibutuhkan untuk beberapa server agar
menjadi suatu sistem tunggal sumber daya komputasi yang melakukan pekerjaan
besar dan dapat meng-handle berbagai permintaan dari pengguna dalam sistem.
Dari sisi pengguna tidak merasa bahwa pekerjaan yang dia berikan telah dibagi ke
mesin fisik yang berbeda. Secara mendasar terdapat tiga macam cluster[1]: Fail-
over: bila ada layanan pada satu mesin yang gagal, mesin lainya akan mengambil
alih. Load-balancing: kemampuan fail over, ditambah dengan fungsionalitas untuk
memilih komputer yang paling tidak sibuk
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Load balancing merupakan hal penting untuk kinerja pemrosesan paralel.
Ide dasarnya adalah memindahkan proses dari node yang memiliki beban kerja
tinggi ke node yang memiliki beban kerja rendah. Tujuanya agar waktu pengerjaan
tugas lebih rendah dan menaikan utilitas sumber daya sistem. Bagian penting dari
strategi load balancing adalah migration policy, yang menentukan kapan suatu
migrasi terjadi dan proses mana yang dimigrasikan. Proses migrasi pada load bal-
ancing terjadi pada dua bentuk, yaitu[1]: Remote execution (juga disebut non-
preemptive migration). Pada strategi ini, suatu proses baru (bisa secara otomatis)
dieksekusi pada host remote. Pre-emptive migration, pada strategi ini proses
akan dihentikan, dipindahkan ke node lain, dan diteruskan. Load balancing bisa
dilakukan secara eksplisit oleh user ataupun secara impilisit oleh sistem.

3. Linux Virtual Server

Linux Virtual server adalah server yang mempunyai skalabilitas dan
ketersedian yang tinggi yang dibangun di atas sebuah cluster dari beberapa real
server. Arsitektur dari sebuah server cluster adalah benar-benar transparan sampai
ke end-user dan masing-masing user berinteraksi dengan sistem seolah-olah hanya
ada satu virtual server dengan performa yang tinggi.

Linux Virtual Server (LVS) menerapkan proses pemilihan pada layer 4
(Transport) dari kernel linux. LVS meneruskan session TCP dan UDP untuk
menyeimbangkan beban melalui beberapa real server. LVS berjalan pada Linux,
dan dapat menyeimbangkan koneksi dari end-user dengan sistem operasi apapun
kepada real server yang menjalankan sistem operasi apapun, selama koneksi yang
dilakukan menggunakan TCP atau UDP[2].

Gambar 1  Arsitektur LVS

Pada model ini server sesungguhnya dapat dihubungkan dengan LAN
berkecepatan tinggi ataupun tersebar secara geografis dan dihubungkan dengan WAN
kecepatan tinggi. Pada sisi muka dari server sesungguhnya terdapat suatu load bal-
ancer (Linux Director) yang akan menjadwalkan permintaan pada berbagai server
dan membuat pelayanan secara parallel pada cluster yang akan tampil sebagai
layanan dari suatu sistem tunggal yang berasal dari 1 IP tunggal. Skalabilitas dicapai
dengan penambahan, dan pengurangan node pada cluster yang dapat dilakukan
secara transparans. High availbility diimplementasikan dengan cara mendeteksi
node atau daemon yang tak bekerja, dan lalu mengkonfigurasi ulang secara otomatis
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sistem sesuai dengan kondisi yang ada[3].
Linux virtual server dikembangkan dari code IP masquerading dan beberapa

port forwarding dari Steven Clarke. Mendukung layanan TCP dan UDP seperti
HTTP, Proxy, DNS dan sebagainya. Untuk protokol yang mengirimkan alamat IP
dan nomor port sebagai data aplikasi, kode tambahan diperlukan untuk menanganinya.

Linux virtual server via NAT, merupkan suatu metode yang memanipulasi
alamat IP dan nomor port baik sumber maupun tujuannya. Alamat IP public
disamarkan untuk digunakan oleh alamat IP private agar bisa berhubungan dengan
dunia luar (internet). Semua proses masuk (end-user) dan keluarnya (real server)
paket harus melalui satu alamat IP public saja (director/load balancer/virtual
server). Network Address Translation (NAT) adalah sebuah metode pada mesin
load balancing yang memetakan alamat IP (Internet Protocol) dan nomor port
dari sebuah group (private) ke group (public) lainnya. Paket yang datang ditulis
ulang oleh director baik alamat IP maupun nomor port-nya untuk memberikan alamat
IP dan nomor port tujuan dari real server dan melanjutkan ke real server yang
dimaksud. Seluruh proses masuknya paket dari cilent ke real server dan keluarnya
hasil pengolahan paket dari real server ke client harus melalui director [3].

4.  Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode yang dipakai untuk membuat sistem
dan perancangan yang dilakukan dalam membangun webserver clustering dengan
skema load balancing . Metode itu sendiri ditujukan untuk memberikan gambaran
secara umum mengenai sistem yang akan dibangun dan proses dalam perancangan
webserver clustering dengan skema load balancing. Metode yang dipakai adalah
prototyping model yang merupakan proses untuk membangun sebuah model dari
sebuah sistem berdasar pada kebutuhan user, dengan kondisi user tidak memberikan
detail input, proses, detail output.

Gambar 2  Bagan Prototype Model

Berdasarkan bagan prototyping model, metode yang digunakan dalam proses
penelitan dilakukan dengan mengumpulkan segala kebutuhan yang akan dipakai
dalam menunjang penelitian, kemudian perancangan sistem yang akan dibangun
beserta hardaware dan software yang dibutuhkan, yang terakhir mengevaluasi
prototyping yang dibuat.
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5.  Implementasi Bahan

Untuk dapat menggunakan webserver clustering dengan skema load bal-
ancing. Pastikan semua paket dan software pendukung telah di-install. Proses
instalasinya disesuaikan dengan paket yang di-install pada sistem operasi linux.
Jika paketnya adalah file rpm, maka di-install dengan rpm. Jika file-nya adalah
kompresi, maka dapat langsung di-extract dan di-compile.

Penggunaan web configuration tools dapat digunakan untuk untuk
mengkonfigurasi dan manajemen load balancer. Prosesnya dapat dilakukan sebagai
berikut, lakukan konfigurasi dan management load balancing dengan menggunakan
web configuration tools yang telah dibuat. Sehingga setiap perintah untuk konfigurasi
load balancer dapat di-input-kan pada form-form yang ada pada web configu-
ration tools-nya secara langsung.

Membuat rule pada iptables, agar load balancing dapat mengalihkan
permintaan ke real server dalam jaringan private. Menginputkan virtual service,
agar setiap permintaan yang mengarah ke IP virtual service pada port 80 akan
dialihkan ke real server yang aktif. Menambahkan real server yang akan digunakan
ke dalam tabel virtual service. Agar load balancing dapat langsung mengarahkan
permintaan ke masing-masing real server cluster yang ada pada tabel virtual ser-
vice. Menjalankan service MON, agar dapat memonitoring daemon yang ada pada
masing-masing real server. Jika mengalami down, maka secara otomatis akan
dihapus dari tabel. Jika server kembali aktif, maka akan ditambahkan ke dalam
tabel. Jika konfigurasinya telah dilakukan secara benar, maka load balancing telah
siap untuk menjalankan fungsinya bagi real server. Berikut gambar tampilan web
configuration tools-nya.

 Gambar 3 Web-Based Configuration Tools

Gambar  di atas merupakan gambar tampilan utama web configuration tools,
yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi dan manajemen load balancer. Dan
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setiap menunya memiliki fungsi antara lain: set IP, set service, set virtual service,
set filtering dan set real server. Yang merupakan menu utama untuk menjalankan
fungsi load balancer.

Penggunaan configuration real server dan NFS Untuk dapat menjalankan
service yang ada pada real server dan NFS server. Maka dapat dilakukan konfigurasi
secara langsung menggunakan program configuration real server dan NFS yang
telah dibuat dengan menggunakan bash shell pada linux. Berikut adalah tampilan
menu utamanya:

      Gambar 4  Konfigurasi Real Server dan NFS

Gambar di atas merupakan tampilan menú bash shell configuration real
server. Yang dapat digunakan untuk menjalankan masing-masing service yang ada
pada real server.

Bagian-bagian penting yang harus dikonfigurasi adalah sebagai berikut, lakukan
konfigurasi pada NFS server, sehingga konten dan file pada aplikasi web dapat
digunakan secara bersama oleh real server.

Gambar 5  Menu NFS

Gambar di atas merupakan tampilan menú configuration NFS. Yang dapat
digunakan untuk menjalankan service NFS dan membagikan file pada real server
yang lain.

Selanjutnya jalankan service httpd pada masing-masing real server agar dapat
mengerjakan setiap permintaan dari pengguna yang dibagi oleh real server. Kemudian
mounting file sistem dari NFS server. Agar dapat bersama-sama menggunakan
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konten web dan file secara bersama.

Gambar  6  Run Httpd

Gambar  7  Mount/umount NFS

Gambar di atas merupakan form untuk menjalankan service httpd dan untuk
me-mounting file sistem dari server NFS.

Selanjutnya sebagai alat ukur yang akan digunakan dalam pengujian sistem
webserver cluster dengan skema load balancing, maka dapat digunakan aplikasi
web copy mirror. Fungsinya untuk melakukan peng-copy-an seluruh halaman web
dan file yang ada pada webserver. Dengan demikian dapat dilihat waktu respon
dari webserver dalam mengerjakan tugasnya dan jumlah keseluruhan halam dan file
yang di-copy. Untuk dapat menjalankan program ini dapat dijalankan pada web
lokal, kemudian pada form-form yang telah tersedia, dapat diinputkan URL dari
halaman dan file yang akan di-copy atau di-download. Berikut adalah gambar
tampilanya:

Gambar 8 Tdx-Copier

6.  Pengujian Pembagian Resources

Pengujian pada real server I dengan melihat apakah konten web dari NFS
server telah dapat di-sharing dan dapat digunakan oleh real server I. Untuk
pengujiannya dapat dilakukan dengan mengakses web pada real server I. Jika shar-
ing telah berhasil, maka konten web dari NFS server akan ditampilkan oleh webserver
pada real server I. Berikut adalah hasilnya yang ditampilkan oleh web browser
ketika mengakses real server I pada IP 192.168.67.3:
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      Gambar 9 Web Share I

Pengujian pada real server II dengan melihat apakah konten web dari NFS
server telah dapat di-sharing dan dapat digunakan oleh real server II. Untuk
pengujiannya dapat dilakukan dengan mengakses web pada real server II. Jika
sharing telah berhasil, maka konten web dari NFS server akan ditampilkan oleh
webserver pada real server II. Berikut adalah hasilnya yang ditampilkan oleh web
browser ketika mengakses real server II pada IP 192.168.67.4:

       Gambar 10  Web Share 2

Jika pada setiap browser menampilkan halaman yang sama, maka konten
web sudah dapat diakses oleh masing-masing real server secara bersamaan dari
sebuah NFS server.

7. Pengujian Kerja Load Balancing

Pengujian dengan melihat paket yang lewat dari pengguna ke load balanc-
ing. Jika load balancing sudah dapat bekerja dengan baik, maka setiap pemintaan
dari pengguna akan dialihkan ke masing-masing real server yang ada dalam clus-
ter. Jadi dari sisi pengguna, akan mengontak IP atau hostname dari load balanc-
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ing. Padahal yang sebenarnya, load balancing tidak mengerjakan permintaan dari
pengguna tersebut. Tetapi load balancing, membaginya kepada masing-masing real
server dalam cluster untuk dapat mengerjakan dan memberikan layanan yang
diminta oleh client melalui load balancing. Untuk dapat membuktikannya maka
pengujian akan dilakukan dengan meng-capture header IP destination dan source
yang melewati ethernet pada load balancer. Berikut adalah gambar hasil capture
dengan menggunkan tcpdump pada port 80:

Gambar 11 Capture dengan Tcp Dump

Dari gambar hasil capture di atas. Dapat dilihat kalau permintaan yang
mengarah ke load balancing dengan IP 202.193.67.3 akan dialihkan ke masing
masing real server. Penjabaran gambar di atas adalah sebagai berikut. Ketika cli-
ent dengan IP 202.193.67.10 mengontak IP 202.193.67.3 maka dialihkan ke IP
192.168.67.4 setelah itu paket dikembalikan ke load balancing dengan IP
202.193.67.3 dan load balancing kemudian mengembalikan output atau hasilnya
ke pengguna dengan IP 202.193.67.10. Kemudian ketika pengguna dengan IP
202.193.67.10 mengontak IP 202.193.67.3 selama beberapa kali, maka permintaan
akan dialihkan ke real server dengan IP 192.168.67.3 Setelah permintaan pengguna
selesai dikerjakan, maka real server akan mengontak load balancing dengan IP
202.193.67.3 dan setelah itu load balancing akan mencocokan dengan header
pengguna dan kemudian akan mengirimkan hasil permintaan pengguna dengan IP
202.193.67.10. Prosessnya akan terus berlanjut seperti itu. Di mana load balanc-
ing akan membagikan beban kepada masing-masing real server secara merata.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa load balancing telah dapat menjalankan
fungsinya dengan membagi beban dari pengguna ke masing-masing real server dalam
cluster.

Pengujian algoritma yang digunakan load balancing pada tahap ini, dilakukan
untuk dapat membuktikan. Apakah algoritma yang diterapkan dari sisi load bal-
ancing telah dapat dijalankan sesuai dengan teori yang ada. Algoritma yang digunakan
adalah WLC  (Weight Least Connection). Pada landasan teori yang telah
dikemukakan, menyatakan bahwa cara kerja dari algoritma wlc yaitu dengan melihat
bobot dan koneksi tersedikit dari real server. Jadi load balancing akan menge-cek
masing-masing real server dan memberikan prioritas beban berdasarkan bobot dari
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real server dan jumlah koneksi yang ada pada real server. Hasilnya dapat dilihat
pada gambar 12 tabel virtual sevice di bawah ini.

Gambar 12  Tabel Virtual Service

Pada tabel virtual service di atas. Koneksi yang masuk pada load
balancing sebanyak 7 koneksi dan 49 paket. Kemudian load balancing membagi
beban ke masing-masing real server sebanyak 4 koneksi dengan jumlah paket 20
dan 3 koneksi dengan jumlah paket 29. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa
banyaknya koneksi akan mendapat sedikit beban dari server, serta sebaliknya sedikit
koneksi mendapat beban yang lebih besar. Sehingga keduanya menjadi seimbang.

Gambar 13  Tabel Virtual Service

Pada percobaan ke dua ini, request kembali dilakukan oleh pengguna. Hasil
yang diperoleh ketika request dilakukan lagi yaitu penambahan jumlah koneksi dan
paket pada tabel virtual service. Koneksi yang masuk bertambah 2 menjadi 9
koneksi dan paket bertambah 12 menjadi 61 paket yang diterima load balancing.
Setelah itu load balancing menambahkan masing-masing 1 koneksi untuk setiap
real server. Dengan demikian pada real server II jumlah koneksi semakin bertambah.
Sehingga beban lebih banyak diberikan kepada koneksi yang tersedikit yaitu real
server I. Dengan jumlah koneksi 4 dan jumlah paket yang dikerjakan sebanyak  36.
Dan real server I jumlah koneksi menjadi 5 dan paket yang diberikan lebih sedikit
dengan jumlah paketnya 25.

Dari hasil yang diperoleh di atas. Dapat dilihat bahwa load balancing telah
berfungsi berdasarkan algoritmanya. Sehingga setiap beban yang masuk ke load
balancer akan dialihkan ke masing-masing real server, berdasarkan bobot server
dan koneksi yang  masuk. Sehingga masing-masing real server diberikan beban
yang seimbang berdasarkan jumlah koneksi dan bobot servernya.

Perancangan dan Implementasi Web Server Clustering (Maitimu)
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8. Perbandingan Performa Webserver Tunggal dan Cluster

Dari pengujian yang dilakukan dapat dilihat perbandingan performa antara
webserver tunggal dan webserver cluster. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel-
tabel perbandingan berdasarkan parameter kecepatan waktu, beban yang dipikul
dan kecepatan transfer data antara webserver cluster dan tunggal. Hasilnya dapat
dilihat pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3.

Tabel 1  Perbandingan Waktu Webserver Tunggal dan Cluster

Dari tabel 1 dapat dilihat. Lamanya waktu yang diperoleh saat melakukan
proses download mirror sebanyak dua kali secara bersamaan oleh masing-masing
client kepada webserver tunggal dan cluster. Hasil yang diperoleh ialah wakru
request ke webserver cluster untuk dua request oleh client windows dan linux
lebih cepat dibandingkan webserver tunggal. Di mana perbandinganya lebih cepat
14 detik dan 27 detik, 59 detik dan 1,3 menit daripada webserver tunggal.. Dari
hasil yang diperoleh di atas dapat dibuktikan bahwa webserver cluster lebih memiliki
performa waktu yang lebih cepat dibandingkan webserver tunggal. Selain itu
webserver cluster sangat berfungsi jika diterapkan pada webserver-webserver sibuk.

Tabel 2 Perbandingan beban webserver tunggal dan cluster

Dari tabel perbandingan dapat dibuktikan bahwa beban yang diperoleh
oleh webserver cluster lebih ringan dibandingkan dengan webserver tunggal. Hal ini
dikarenakan webserver cluster mengerjakan permintaan dari pengguna secara
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bersama yang dibagikan oleh load balancer. Sehingga setiap request yang masuk
akan dibagi-bagi beban secara merata kepada masing-masing real server Jika pada
webserver tunggal mengerjakan 84215 paket yang masuk sendirian, maka pada
webserver cluster paket tersebut akan dibagi lagi. Sehingga webserver cluster akan
mengerjakan 43089 dan 38608. Hal inilah yang menyebabkan webserver cluster
lebih cepat menyelesaikan proses yang di-request oleh pengguna. Karena beban
yang dipikul masing-masing real server lebih kecil. Dengan demikian dapat dibuktikan
bahwa webserver cluster  akan lebih optimal mengerjakan permintaan dari pengguna
dibandingkan webserver tunggal.

Tabel 3 Perbandingan kecepatan transfer data

Dari tabel perbandingan di atas. Dapat dilihat kelebihan dengan menggunakan
webserver cluster. Di mana kecepatan transfer data ke pengguna lebih besar
dibandingkan dengan webserver tunggal. Pada proses download yang pertama
kecepatan transfer data pada webserver tunggal sebesar 810.08 kb/s dan webserver
cluster 905.32 kb/s. Pada proses yang ke dua, webserver tunggal memiliki kecepatan
dalam merespon permintaan ke pengguna dengan jumlah transfer rate sebesar
785.84 kb/s. Sedangakan pada webserver cluster sebanyak 826.05 kb/s. Dengan
demikian dapat dibuktikan bahwa dengan menggunakan webserver cluster, pengguna
akan memperoleh kecepatan transfer data yang lebih besar dari pada saat
menggunakan webserver tunggal.

9. Pengujian Avalaibilitas

Pengujian pada tahap ini akan dilakukan perbandingan avalaibilitas webserver
antara webserver tunggal dan webserver cluster dalam melayani tugasnya untuk
tetap memberikan ketersediaan untuk tetap melayani permintaan dari pengguna.
Hasil perbandingannya akan menjadi tolak ukur avalaibilitas webserver.

Pengujian pertama akan dilakukan pada webserver tunggal, dengan cara
me-non-aktifkan service http pada webserver tunggal dengan berasumsi bahwa
server tersebut telah down. Kemudian dilakukan pengaksesan ke webserver tersebut.
Dan hasil yang diperoleh adalah webserver tersebut tidak dapat diakses oleh
pengguna, dikarenakan webserver tersebut telah down. Dengan demikian maka
butuh beberapa saat untuk dapat mengaktifkan atau memperbaiki webserver tersebut.
Sehingga avalaibilitas dari webserver tunggal tidak selalu dapat memberikan non-
stop servis terhadap pengguna. Hasil pengujiannya dapat dilihat Pengujian akses
ke webserver dengan URL http://202.193.67.3, Sebelum webserver down dapat
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dilihat pada gambar 14.

Gambar 14  Test Page Tunggal

Pengujian akses ke webserver tunggal, setelah webserver down. Dapat dilihat
bahwa saat webserver down maka tampilan web browser tidak dapat menampilkan
request yang diminta oleh client.

 Gambar 15  Web Down

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa webserver
tunggal tidak dapat melayani permintaan dari pengguna secara terus menerus jika
server mengalami down. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
webserver tunggal tidak menyediakan avalaibilitas server yang baik untuk pengguna.

Pengujian yang kedua akan dilakukan pada webserver cluster, dengan cara
me-non-aktifkan salah satu service http pada real server. Dengan berasumsi bahwa
server tersebut telah menglami down. Pada pengujian ini juga, akan dilakukan uji
coba pada mesin load balancer dalam meng-implementasikan avalaibilitas yang
dapat dicapai dengan pengurangan dan penambahan real server secara otomatis
atau implisit oleh sistem saat mengalami kegagalan. Kemudian akan dilakukan
permintaan ke webserver, jika permintaan masih dapat dilayani, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa avalaibilitas dari webserver cluster akan tetap terjaga dalam
melayani permintaan pengguna.
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Gambar 16  Web Page Cluster

Dari pengujian yang dilakukan dapat dilihat bahwa permintaan dari pengguna
masih direspon. Dikarenakan masih ada server yang lain dalam anggota cluster
yang menangani permintaan dari pengguna. Hal ini disebabkan karena load bal-
ancer akan mengalihkan permintaan pengguna ke real server yang masih aktif. Jika
real server yang down telah diperbaiki lagi, maka secara otomatis real server tersebut
akan dimasukan ke dalam anggota cluster dan akan diberikan job yang lain lagi.

10. Simpulan

Implementasi webserver cluster dengan skema load balancing dapat
meningkatkan performa sistem yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan
webserver tunggal.

Implementasi webserver cluster dengan skema load balancing dapat
memberikan alvalaibilitas sistem yang tetap terjaga dan skalabilitas yang cukup untuk
dapat tetap melayani setiap request dari pengguna.

Linux virtual server via NAT dapat menjadi solusi jika ingin menerapkan
webserver cluster dengan skema load balancing, jika memiliki keterbatasan IP
public.

11. Daftar Pustaka

[1] Utdirartatmo, firar, 2004, Clustering PC di Linux dengan OpenMosix dan
ClusterKnoppix, Yogyakarta : Penerbit ANDI.

[2] Wensong, 2004, Job Scheduling Algorithms in Linux Virtual Server,
[3] Zhang, Wensong, 2004, Linux Virtual Server for Scalable Network Ser-

vice, http://www.linuxvirtualserver.org/.

Perancangan dan Implementasi Web Server Clustering (Maitimu)


