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1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi jaringan komputer pada era globalisasi ini 

sangatlah pesat. Semua ini ditandai dengan kebutuhan akan penggunaan PC 

(Personal Computer) yang semakin hari semakin meningkat. Dengan 

perkembangan teknologi yang ada menjadikan perkembangan komputer terasa 

cepat, baik dari segi perangkat lunak (software) maupun keras (hardware). 

Perkembangan aplikasi yang membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi 

memberikan pengaruh kepada user untuk mengikuti perkembangan komputer dan  

mengganti komputer yang ada dengan komputer terbaru yang mempunyai 

spesifikasi tinggi dengan memori dan hard disk yang besar untuk menampung 

data yang diperlukan.  Salah satu teknologi yang digunakan dalam membangun 

jaringan komputer adalah dengan teknologi jaringan thin client server. 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat diatasi dengan menggunakan 

jaringan thin client server. Jaringan thin client server merupakan salah satu 

konsep yang dikembangkan untuk mendukung pembangunan jaringan komputer 

yang efisien dari sisi biaya, konsumsi daya dan infrastruktur sistem. Penerapan 

jaringan thin client server dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja komputer 

pusat atau server sebagai media pengolahan, pemrosesan dan pendistribusian data 

dari aktivitas pengguna dengan perangkat lunak. Thin client memberikan 

kemudahan dalam manajemen untuk memperbaharui (upgrade) perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software) karena pemberbaharuan tersebut 

dilakukan secara terpusat pada komputer server, sehingga pemeliharaan akan jauh 

lebih mudah. 

Jaringan thin client telah digunakan di beberapa bidang usaha seperti di 

kasir pada sebuah swalayan dan juga perbankan. Berdasarkan survei lapangan 

yang telah dilakukan, dalam jaringan thin client server komputer pusat atau server 

memiliki peran yang sangat penting, sebab komputer client mengakses segala data 

dari komputer server mulai dari sistem operasi hingga software aplikasi. Pada 

jaringan thin client, server harus mampu mengakomodasi seluruh aktivitas 

pengguna. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan kinerja server maka dapat 

ditangani dengan pemanfaatan cluster computing.  

Cluster computing merupakan salah satu konsep yang dikembangkan 

untuk menggabungkan dua server atau lebih agar dapat membagi kerja dari 

masing-masing server. Dalam cluster computing terdapat algoritma Round Robin 

yang berfungsi sebagai mekanisme penjadwalan kerja server[1]. Namun algoritma 

Round Robin memiliki kelemahan ketika melibatkan beberapa server  untuk 

menangani permasalahan pada thin client dengan beberapa server. Permasalahan 

tersebut akan terlihat ketika spesifikasi server berbeda-beda. Oleh sebab itu perlu 

dilakukan penanganan untuk memungkinkan algoritma Round Robin dapat 

mengatur beban sesuai dengan kemampuan atau spesifikasi server. Dengan 

algoritma Weighted Round Robin maka mekanisme kinerja dari client atau 

pengaturan bobot pada server dapat ditangani lebih seimbang. Algoritma 

Weighted Round Robin memiliki mekanisme untuk melakukan pembagian beban 

berdasarkan bobot tertentu. Algoritma Weighted Round Robin biasa digunakan 

untuk mengatur beban pada web server [2]. Dengan kemampuan tersebut maka 
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dapat digunakan algoritma Weighted Round Robin untuk mengatur beban yang 

digunakan pada server thin client. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menghasilkan bagaimana 

algoritma Weighted Round Robin dapat digunakan dan bekerja pada jaringan thin 

client server. Kemudian untuk mengetahui hasil dari pemanfaatan algoritma 

Weighted Round Robin, maka dilakukan pengujian dengan membandingkan 

kinerja antara algoritma Weighted Round Robin dan Round Robin. 

 

2. Tinjauan Pustaka 
Pada penelitian terdahulu dijelaskan bahwa dengan menggunakan 

teknologi Cloud Computing dalam membangun jaringan thin client manfaat yang 

dapat dilihat secara langsung adalah proses virtualisasi sistem operasi under 

browser. Dalam penelitian ini didapat kesimpulan bahwa dengan jaringan thin 

client maka tidak diperlukan komputer client dengan spesifikasi tinggi untuk bisa 

menjalankan sebuah sistem operasi [3]. Pada penelitian berikutnya dijelaskan tentang 

konsep, implementasi dan uji banding kinerja jaringan thin client berbasis dumb 

terminal dan diskless dalam skala laboratorium. Pada penelitian tersebut diperoleh 

hasil bahwa infrastruktur jaringan diskless lebih handal dan efisien dibandingkan 

infrastruktur jaringan dumb terminal sebagai infrastruktur jaringan thin client 

untuk melayani aktivitas penggunaan aplikasi berbasis multimedia [4]. Penelitian 

yang selanjutnya tentang pemanfaatan cluster PC untuk operasi perkalian matriks 

dijelaskan bahwa sistem PC cluster merupakan sekumpulan komputer yang 

bekerja sama dan dihubungkan oleh jaringan sehingga dapat dipandang sebagai 

sebuah kesatuan, cluster komputer ini dikoordinasi oleh sebuah komputer induk 

yang bertugas untuk mendistribusikan pekerjaan kepada masing-masing komputer 

lainnya [5]. 

Cluster computing  adalah kumpulan dari beberapa komputer dalam satu 

jaringan yang dihubungkan agar komputer tersebut dapat saling bekerjasama dan 

membagi beban dalam melakukan pemrosesan permintaan yang berasal dari client 

[6]. Sebuah cluster memiliki beberapa karakteristik antara lain terdiri dari 

beberapa mesin-mesin bertipe sama, Tightly-coupled menggunakan koneksi 

jaringan  yang dedicated, semua mesin berbagi sumber daya [7]. Cluster 

computing terdiri dari beberapa jenis antara lain high availability dan load 

balancing. 

Cluster computing memiliki dua macam prinsip kerja cluster yang umum 

digunakan yaitu asymmetric clusters dan symmetric clusters. Tipe asymmetric 

clusters ini biasanya digunakan untuk mendukung availability dan skalabilitas 

tinggi untuk read/write stores seperti layanan database, messaging systems, file 

dan print. Jika salah satu dari nodes di cluster tidak tersedia, dikarenakan 

downtime yang direncanakan untuk pemeliharaan atau downtime yang tidak 

direncanakan yaitu kegagalan sistem, maka node lain akan mengambil alih fingsi 

dari node yang down. Salah satu contoh asymmetric cluster adalah failover 

cluster. Sedangkan tipe symmetric clusters, setiap server dalam cluster 

menjalankan kerja yang sama berguna. Umumnya setiap server merupakan server 

utama untuk satu set aplikasi tertentu. Jika satu server gagal, server sisanya akan 

melanjutkan proses yang ditugaskan kepadanya begitu pula dengan aplikasi yang 
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ada di server yang gagal. Salah satu contoh symmetric cluster adalah load 

balanced cluster [8].  

Pada load balancing cluster terdapat beberapa algoritma salah satunya 

yaitu algoritma penjadwalan Weighted Round Robin. Penjadwalan Weighted 

Round Robin biasa digunakan pada server web dan database. Penjadwalan 

Weighted Round Robin dirancang untuk penanganan yang lebih baik untuk server-

server yang berbeda kapasitas pemrosesannya. Setiap server dapat diberi bobot 

berupa integer yang mengindikasikan kapasitas pemrosesannya. Server yang 

mempunyai bobot lebih tinggi akan menerima koneksi lebih dulu dari pada server 

yang mempunyai bobot lebih rendah dan server yang mempunyai bobot lebih 

akan mendapatkan permintaan koneksi lebih banyak dibandingkan dengan server 

yang mempunyai bobot lebih kecil. 

 
Gambar 1 Penggunaan algoritma Weighted Round Robin 

Gambar 1 merupakan contoh dari penanganan algoritma Weighted Round 

Robin yaitu misal terdapat tiga server yaitu A, B, dan C yang masing – masing 

mempunyai bobot 4,3,  dan 2. Maka urutan penjadwalan yang baik untuk kasus ini 

adalah AABABCABC. Dalam implementasi penjadwalan Weighted Round Robin, 

urutan penjadwalan akan dihasilkan berdasarkan bobot server setelah konfigurasi 

virtual server dibuat. Koneksi jaringan akan diteruskan ke server-server yang 

berbeda berdasarkan urutan penjadwalan yang digunakan Round Robin [2].  

Jaringan Thin Client adalah suatu bentuk jaringan komputer terpusat 

dimana seluruh aktifitas client untuk mengakses sistem operasi, data dan aplikasi 

berasal dari komputer server [9]. Secara terpusat pengolahan data dilakukan oleh 

server. Sedangkan client hanya memproses input dari keyboard, mouse, dan 

keluaran berupa tampilan atau gambar (display), hal ini karena proses seutuhnya 

dilakukan oleh server. Server utama menyediakan aplikasi dan sumber daya 

lainnya untuk sejumlah besar Terminal. Terminal (client) hanya cukup 

mengoperasikan mouse, keyboard dan monitor. Client dapat menjalankan 

berbagai aplikasi yang terinstall pada server. Komputer server akan menyediakan 

berbagai sumber daya terdistribusi kepada pengguna pada jaringan thin client, 

meliputi Central Processing Unit (CPU), memori, sistem operasi dan aplikasi.  

Terdapat dua jenis jaringan thin client yaitu dumb terminal dan diskless 

[4]. Perangkat yang digunakan pada arsitektur jaringan thin client berbasis dumb 

terminal adalah perangkat terminal khusus pengguna yang dirancang secara 

komersil oleh produsen sebagai media penghubung antara perangkat masukan dan 
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keluaran server dan client yang disambungkan melalui sambungan Ethernet. 

Jaringan thin clienti berbasis diskless merupakan model jaringan thin client 

dengan memanfaatkan komputer dengan spesifikasi rendah tanpa media 

penyimpanan lokal sebagai perangkat terminal pengguna. Secara umum, arsitektur 

jaringan thin client berbasis diskless serupa dengan jaringan thin client  berbasis 

dumb terminal. Namun, penggunaan CPU tanpa media penyimpanan lokal 

sebagai perangkat terminal pengguna merupakan pembedanya, Keberadaan Pre 

Execution Environment (PXE)  memungkinkan CPU dapat dijadikan sebagai 

perangkat terminal pengguna. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, perbedaan penelitia ini dengan  

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini merupakan penggabungan antara 

jaringan thin client server dan teknologi cluster computing yang didalamnya 

terdapat algoritma Weighted Round Robin sebagai pembagi beban. Output dari 

penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara 

jaringan thin client dengan pemanfaatan algoritma Weighted Round Robin dan 

algoritma Round Robin dalam pembagian kinerja server. 

 

3. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PPDIOO 

(Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize). Metode ini merupakan 

metode yang dikembangkan oleh Cisco System [10]. Bagan metode PPDIOO 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2  Metode PPDIOO [10] 

Tahapan awal metode PPDIOO merupakan tahap prepare (persiapan), 

dimana dalam tahapan ini terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu melakukan 

studi pustaka dan membuat rencana kerja. Studi pustaka dilakukan dengan 

mencari jurnal - jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Selain mencari jurnal penelitian sebelumnya hal yang 

dilakukan dalam melakukan studi pustaka ini adalah melakukan studi lapangan 

untuk mengetahui permasalahan yang ada. Setelah melakukan studi pustaka 

selanjutnya membuat perencanaan kerja. Perencanaan kerja perlu dilakukan untuk 

memudahkan penelitian yang dilakukan.  

Tahapan berikutnya adalah plan, pada tahapan ini hal yang dilakukan yaitu 

melakukan perencanaan untuk membangun jaringan thin client dan cluster 

computing. Dalam tahap ini dilakukan perencaan untuk hardware dan software 

yang dibutuhkan. Software yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain LTSP 
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server yang merupakan perangkat lunak untuk membangun terminal server pada 

jaringan diskless berbasis sistem operasi Linux Ubuntu, Linux Ubuntu 12.04 

sebagai sistem operasi yang digunakan, Wireshark 2.0.2, Open Office, Packet 

Tracer dan Virtual Machine. Untuk kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel 1. 
Tabel 1  Spesifikasi Hardware yang dibutuhkan 

Hardware Spesifikasi Keterangan 

1 buah PC root 

server 

 

 

2 buah PC 

application 

server 

- Processor Intel Core i3  

- RAM DDR3 4 GB 

- 2 buah Gigabit Ethernet Card 

- Hard Disk 500 GB SATA 

- Processor Intel Xeon Dual Core 

- RAM DDR3 1 GB 

- 1 buah Gigabit Ethernet Card 

- Hard Disk 320 GB SATA 

- Processor AMD APU 3600 

- RAM DDR2 1.5 GB 

- 1 buah Gigabit Ethernet Card 

- Hard Disk 80 GB 

Sebagai server root 

 

 

 

Sebagai application server 1 

 

 

 

Sebagai application server 2 

Terdapat dua kondisi skenario perancangan yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini. Skenario tersebut akan diimplementasikan dalam jaringan thin 

client yang menggunakan cluster computing dimana didalamnya akan terdapat 

algoritma Weighted Round Robin dan algoritma Round Robin. Hasil pengukuran 

yang dilakukan pada jaringan tersebut akan dibandingkan satu sama lain untuk 

menentukan metode perancangan jaringan thin client server apakah lebih baik 

menggunakan cluster computing dengan algoritma Weighted Round Robin atau 

Round Robin. Skenario perancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Client mengakses jaringan thin client server dengan pemanfaatan algoritma 

Weighted Round Robin dengan cara client satu persatu login dan mengakses 

aplikasi hingga mencapai empat client. 

2. Client mengakses jaringan thin client server dengan pemanfaatan algoritma 

Round Robin dengan cara client satu persatu login dan mengakses aplikasi 

hingga mencapai empat client. 

Tahap selanjutnya adalah tahap design, pada tahapan ini terdapat 

gambaran tentang topologi jaringan yang akan digunakan dalam implementasi 

sistem, arsitektur jaringan, dan flowchart mengenai cara kerja sistem. Gambar 3 

merupakan design topologi jaringan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Terdapat dua application server yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan 

aplikasi – aplikasi yang akan diakses oleh client dan terdapat satu root server yang 

berfungsi sebagai boot server dan controller untuk jaringan yang ada. Ketiga 

server tersebut akan terhubung dengan client melalui sebuah switch. Kemudian 

ketiga server akan dibangun cluster computing untuk membagi beban antar 

server. Dalam implementasi cluster computing, server – server tersebut akan 

dilakukan clustering dengan menggunakan algoritma Weighted Round Robin dan 

Round Robin. 
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Gambar 3 Design topologi jaringan 

Pada tahapan ini juga akan diberikan pengalamatan IP address pada setiap 

server. Tabel 2 merupakan pengalamatan IP pada kedua application server dan 

root server. 
Tabel 2 Pengalamatan IP 

Komputer Network Card IP Address Subnet Mask 

Root Server 

Application Server 1 

- Eth0 

- Eth0 

- 192.168.1.101 

- 192.168.1.102 

- 255.255.255.0 

- 255.255.255.0 

Application Server 2 - Eth1 - 192.168.1.103 - 255.255.255.0 

 
Gambar 4 Arsitektur sistem 

Gambar 4 merupakan arsitektur sistem dalam penelitian ini, arsitektur 

sistem ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya yaitu client, root server, dan 

application server. Lapisan paling bawah dari arsitektur ini adalah sistem operasi, 

sistem operasi yang digunakan untuk membangun jaringan thin client dan cluster 

computing yaitu sistem operasi Ubuntu. Dalam membangun jaringan thin client 
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dan cluster computing terdapat beberapa paket yang digunakan. Paket – paket 

yang digunakan pada root server adalah TFTP, DHCP Server, LTSP Server dan 

Load Balancer Server. Sedangkan paket yang digunakan pada application server 

yaitu LTSP Server dan Load Balancer Server. LTSP Server berfungsi untuk 

membangun layanan terminal server pada jaringan thin client berbasis diskless 

dan LTSP juga berfungsi agar pengguna dapat mengakses sumber daya server 

secara remote pada jaringan komputer lokal.  DHCP Server berfungsi untuk 

mendistribukan IP address secara otomatis kepada setiap client yang terhudung 

dengan jaringan komputer. TFTP berfungsi untuk memberikan informasi tentang 

DHCP dan DNS kepada client. Load Balancer Server berfungsi untuk membagi 

beban server untuk pengoptimalan kerja dari server dengan menggunakan 

algoritma Weighted Round Robin, sedangkan Load Balancer Agent berfungsi 

untuk menerima beban yang telah dibagi oleh Load Balancer Server. 

 
Gambar 5 Flowchart Implementasi Sistem 

Tahap berikutnya adalah tahap implementasi, tahap ini merupakan tahapan 

membangun sistem yang telah dirancang sebagai  penyelesaian terhadap masalah 

yang ada. Gambar 5 merupakan flowchart diagram yang menggambarkan tahapan 

implementasi sistem. Tahap pertama dalam implementasi ini adalah melakukan 

konfigurasi DHCP Server.  Konfigurasi DHCP server dilakukan agar client yang 

terhubung dengan jaringan tersebut dapat memperoleh IP dengan otomatis. 

Gambar 6 merupakan konfigurasi DHCP server. Pada gambar 6 terlihat bahwa 

jaringan yang dibuat berada pada jaringan 192.168.1.0/24 dengan range untuk 

host client berada pada IP 192.168.1.100 – 192.168.1.200. Untuk aktifasi DHCP 
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Server dilakukan dengan restart DHCP Server. Perintah ini dilakukan untuk 

memastikan DHCP Server telah aktif dan terkonfigurasi dengan benar. 

 
Gambar 6 Konfigurasi DHCP Server 

Setelah restart DHCP Server sukses, maka selanjutnya dilakukan 

konfigurasi LTSP Server. LTSP Server merupakan paket yang berguna untuk 

membangun layanan terminal server pada jaringan thin client berbasis diskless 

seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan dibuatnya LTSP 

Server maka pada komputer client yang mengakses jaringan thin client tidak 

memerlukan harddisk. Dalam konfigurasi LTSP cluster control terdapat web 

server yang berfungsi untuk mengatur LDM (Linux Display Manager), 

memanajemen thin client dan mengontrol event yang dilakukan client ketika 

terhubung dengan server. Konfigurasi load balancer server berfungsi untuk 

pembagian kerja dan beban pada masing-masing server. Pada algoritma Weighted 

Round Robin terdapat pemberian beban pada server yang berfungsi untuk 

membagi beban pada server. Pada gambar 7 merupakan gambar source code pada 

algoritma Weighted Round Robin. Weight = 50 menunjukan bahwa, ketika bobot 

CPU server dengan spesifikasi yang lebih tinggi sudah mencapai 50% maka 

beban akan dibagi kepada server berikutnya. 

 
Gambar 7 Source code Weighted Round Robin 

Tahap selanjutnya yaitu operate, pada tahap ini dilakukan uji coba 

terhadap jaringan thin client yang telah dibuat dan juga dilakukan analisa terhadap 

performa jaringan yang berjalan. Analisa yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui manfaat dari cluster computing dan untuk mengetahui apakah sistem 

telah bekerja sesuai dengan landasan teori yang dibuat. Uji coba dan analisa 

dilakukan sesuai dengan skenario penelitiaan yang telah dibuat. 
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Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah tahap optimize. Berdasarkan 

dari tahapan uji coba yang dilakukan, didapatkan beberapa hasil dari analisa 

mengenai jaringan yang telah dibuat. Berdasarkan analisa yang didapat makan 

akan dilakukan perbaikan terhadap sistem, sehingga sistem akan menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 
Hasil implementasi jaringan thin client server thin client yang 

menggunakan cluster computing dimana didalamnya terdapat algoritma Weighted 

Round Robin dan algoritma Round Robin, memfokuskan pada analisa 

perbandingan algoritma Round Robin dan Weighted Round Robin pada kinerja 

CPU dan memori terhadap kedua application server yang telah dikonfigurasi dan 

response time client terhadap server. Uji coba sistem dilakukan dengan cara client 

mengakses beberapa aplikasi yang terdapat pada masing-masing server di dalam 

jaringan thin client yang menggunakan algoritma Round Robin dan Weighted 

Round Robin sehingga dapat diketahui performa dari sistem yang dibangun.  

 
Gambar 8 Flowchart Kerja Sistem 

Gambar 8 merupakan flowchart dari kerja sistem jaringan thin client 

berbasis cluster computing. Dalam flowchart tersebut dijelaskan mulai dari client 

booting hingga client masuk ke dalam application server. Client akan booting dan 

mengirim request untuk DHCP dan TFTP, jika request berhasil diterima maka 

client akan mendapatkan IP DHCP. Kemudian load balancer akan membagi client 

ke application server berdasarkan beban yang telah ditentukan. Ketika load 
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balancer berhasil membagi beban, maka client akan mendapatkan login screen. 

Kemudian client akan melakukan login, jika berhasil maka client akan masuk ke 

dalam application server dan dapat menjalankan aplikasi yang terdapat pada 

application server. 

Pengujian pertama pada jaringan thin client server dilakukan dengan 

menggunakan algoritma Round Robin. Skenario pengujian yang dilakukan yaitu 

client secara satu persatu login ke dalam thin client dan mengakses aplikasi yang 

terdapat pada application server hingga mencapai 4 client. Client akan 

mendapatkan IP application server secara bergantian berdasarkan penjadwalan 

dari algoritma Round Robin. 

 
Gambar 9 Terminal log pada algoritma Round Robin  

Gambar 9 adalah tampilan terminal log pada LTSP Cluster Control ketika 

client login ke dalam thin client dengan pemanfaatan penjadwalan algoritma 

Round Robin. Dalam algoritma Round Robin ini load balancer akan membagi 

client secara merata ke dalam server seperti yang terlihat pada gambar 9. Pada 

gambar 9 terlihat bahwa application server 1 mendapatkan dua client, dan 

application server 2 juga mendapatkan dua client. Dalam pengujian sistem yang 

dilakukan client ltsp001 akan login terlebih dahulu dan load balancer akan 

membagi client ltsp001 ke dalam application server 1 dengan IP 192.168.1.102. 

Selanjutnya client akan menjalankan beberapa aplikasi di dalam application 

server untuk mengetahui CPU usage, memori usage dan melihat response time 

yang diberikan server terhadap permintaan client.  

 
Gambar 10 Tampilan aplikasi top untuk analisa kinerja application server 

Gambar 10 adalah tampilan aplikasi top untuk analisa kinerja application 

server 1 pada algoritma Round Robin. Pada gambar tersebut terlihat jumlah dari 

CPU dan memori yang digunakan ketika client mengakses aplikasi pada 
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application server 1. Berdasarkan gambar 10, ketika client ltsp001 mengakses 

aplikasi Virtual Box, Libber Office dan Packet Tracer, CPU yang digunakan oleh 

application server 1 adalah 4,5% dan memori yang digunakan adalah 918788 KB. 

Pada application server 2 juga terdapat aplikasi top untuk melihat jumlah dari 

CPU dan memori yang digunakan.  

Pada pengujian berikutnya dilakukan pengujian terhadap pemanfaatan 

algoritma Weighted Round Robin. Skenario yang dilakukan pada tahap pengujian 

ini sama dengan skenario pada pengujian sebelumnya, yaitu client secara satu 

persatu login ke dalam thin client dan mengakses aplikasi yang terdapat pada 

application server hingga mencapai empat client. Pada penjadwalan algoritma 

Weighted Round Robin, load balancer akan membagi client terlebih dahulu 

kepada application server yang mempunyai bobot lebih tinggi dan application 

server dengan bobot lebih tinggi akan mendapatkan client lebih banyak 

dibandingkan dengan applicartion server yang mempunyai bobot lebih kecil. 

 
Gambar 11 Terminal Log Pada Algoritma Weighted Round Robin 

Gambar 11 merupakan terminal log pada algoritma Weighted Round 

Robin. Pada gambar terlihat bahwa application server 1 dengan IP 192.168.1.102 

mendapat jumlah client paling banyak di bandingkan dengan application server 2 

berbeda dengan algoritma Round Robin yang masing-masing application server 

mendapatkan dua client. Hal ini disebabkan karena bobot dari application server 1 

lebih besar dibandingkan dengan bobot dari application server 2.  

Berdasarkan beberapa pengujian yang telah dilakukan maka dilakukan 

analisa perbandingan kinerja server dari masing-masing thin client yang 

menggunakan algoritma Round Robin dan yang mengunakan algoritma Weighted 

Round Robin. Analisa terhadap aktivitas server dilakukan dengan monitoring 

server melalui aplikasi top. Kemudian hasil dari response time terhadap layanan 

thin client dilakukan dengan pengaksesan aplikasi pada server dan dilakukan 

analisa menggunakan wireshark. Berikut adalah hasil dari analisa berdasarkan 

reporting yang ada pada server.  
Tabel 3 Hasil Rata-Rata CPU Usage dan Memori Usage Pada Algoritma Round Robin 

Server CPU Usage Memori Usage 

Application Server 1 13.57% 1831314 KB 

Application Server 2 39.53% 2619932 KB 

Tabel 3 menunjukkan presentase CPU yang digunakan dan kapasitas 

memori yang digunakan dari masing-masing server yang menggunakan algoritma 

Round Robin. Pada application server 2 penggunaan CPU dan memori lebih besar 

dibandingkan application server 1, yaitu sebesar 39.53% untuk penggunaan CPU 

dan 1831314 KB untuk penggunaan memori. Hal ini disebabkan karena pada 
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algoritma Round Robin, load balancer akan membagi client secara berurutan dan 

membagi rata di setiap server.  
Tabel 4 Hasil Rata-Rata CPU Usage dan Memori Usage Pada Algoritma Weighted 

Round Robin 

Server CPU Usage Memori Usage 

Application Server 1 36.83% 2765430 KB 

Application Server 2 24.43% 1133484 KB 

Tabel 4 menunjukkan presentase CPU yang digunakan dan kapasitas 

memori yang digunakan dari masing-masing server yang menggunakan algoritma 

Weighted Round Robin. Karena sesi penangan resource client berada pada 

application server maka analisi untuk jaringan thin client berbasis cluster ini 

dilakukan pada kedua application server. Pada application server 1 penggunaan 

CPU dan memori lebih besar dibandingkan application server 2, yaitu sebesar 

36.83% untuk penggunaan CPU dan 2765430 KB untuk penggunaan memori. Hal 

ini disebabkan karena pada algoritma Weighted Round Robin, server yang 

mempunya bobot paling besar akan menampung lebih banyak client.  

 

 
Gambar 12 Grafik Hasil Perbandingan Rata-Rata CPU Usage 

 

 
Gambar 13 Grafik Hasil Perbandingan Rata-Rata Memori Usage 

Berdasarkan gambar 12 dan gambar 13 dapat dilihat grafik perbandingan 

CPU dan memori usage pada algoritma Round Robin dan Weighted Round Robin. 

Pada perbandingan CPU usage, jumlah CPU yang digunakan kedua application 
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server pada algoritma Weighted Round Robin hampir seimbang. Hal ini karena 

load balancer membagi client kepada server berdasarkan bobot server. 

Sedangkan pada algoritma Round Robin, selesih penggunaan CPU dari masing-

masing server terlihat jelas. Hal ini karena load balancer membagi client secara 

rata tanpa memperhitungkan beban, sehingga memungkinkan salah satu server 

memiliki beban lebih banyak. Pada perbandingan memori usage, jumlah memori 

application server 1 pada algoritma Weighted Round Robin lebih banyak 

digunakan dibandingkan pada algoritma Round Robin. Hal ini karena application 

server 1 algoritma Weighted Round Robin lebih banyak mendapatkan client, yaitu 

berjumlah tiga client. Pada algoritma Weighted Round Robin pembagian beban 

dilakukan pada CPU dan tidak pada memori, sehingga mengakibatkan selisih 

memori yang digunakan pada kedua server menjadi tinggi. Penggunaan memori 

ketika client mengakses aplikasi Packet Tracer, Virtual Machine dan Libber 

Office dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5 merupakan rata-rata penggunaan memori 

pada setiap aplikasi yang dijalankan oleh client.  
Tabel 5 Rata-rata Memori Usage Pada masing-masing Aplikasi 

  

Packet Tracer Virtual Machine Libber Office 

Round 

Robin 

Weighted 

Round 

Robin 

Round 

Robin 

Weighted 

Round 

Robin 

Round 

Robin 

Weighted 

Round 

Robin 

Application 

Server 1 

1830812 

KB 

2704604 

KB 

1837540 

KB 

3250348 

KB 

1825592 

KB 

2341340 

KB 

Application 

Server 2 

2559912 

KB 

1214924 

KB 

2867156 

KB 980084 KB 

2432728 

KB 

1205444 

KB 

 

 
Gambar 14 Grafik Response Time Pada Client 1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

A
xi

s 
Ti

tl
e

 

Client 1 

Round Robin (sec)

Weighted Round
Robin (sec)



14 
 

 
 

Gambar 15 Grafik Response Time Pada Client 2 

 
Gambar 16 Grafik Response Time Pada Client 3 

 
Gambar 17 Grafik Response Time Pada Client 4 
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Gambar 14, 15, 16 dan 17 merupakan grafik perbandingan response time 

antara algoritma Round Robin dan Weighted Round Robin pada masing-masing 

client dalam setiap analisa. Pada setiap client, algoritma Weighted Round Robin 

memiliki grafik yang lebih stabil dibandingkan dengan algoritma Round Robin. 

Dari 20 analisa yang dilakukan maka didapatkan rata-rata response time ketika 

client mengakses aplikasi yang ditunjukkan pada tabel 6. Tabel 6 merupakan rata-

rata Response Time dari masing-masing aplikasi ketika client menjalankan 

aplikasi tersebut. Dari tabel 6 dapat terlihat bahwa response time dari masing-

masing aplikasi pada algoritma Weighted Round Robin memiliki response time 

yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma Round Robin. 
Tabel 6 Rata-rata Response Time Pada masing-masing Aplikasi 

  

Packet Tracer Virtual Machine Libber Office 

Round Robin 
Weighted 

Round Robin 

Round 

Robin 

Weighted 

Round Robin 

Round 

Robin 

Weighted 

Round Robin 

Client 

1 33.3426 sec 28.62276 sec 30.901 sec 28.2057 sec 29.831 sec 27.3135 sec 

Client 

2 37.236 sec 30.74541 sec 35.095 sec 30.053 sec 31.866 sec 27.36854 sec 

Client 

3 43.0267 sec 33.42719 sec 35.261 sec 31.0072 sec 33.635 sec 30.67196 sec 

Client 

4 44.1543 sec 37.94525 sec  40.304 sec 35.4736 sec 32.293 sec 30.27192 sec 

Berdasarkan analisa yang dilakukan yang menghasilkan response time dari 

masing-masing aplikasi yang dijalankan oleh client. Maka didapatkan hasil rata-

rata keseluruhan response time dari algoritma Round Robin dan Weighted Round 

Robin yang ditunjukkan pada tabel 7. 
Tabel 7 Hasil Rata-Rata Response Time 

 Round Robin Weighted Round Robin 

Client 1 31.09353186 sec 27.89649377 sec 

Client 2 34.26329132 sec 28.9448957  sec 

Client 3 35.29624103 sec 31.33858134 sec 

Client 4 38.05971232 sec 33.58070628 sec 

Dari hasil rata-rata respone time pada tabel 7, algoritma Weighted Round 

Robin memiliki response time lebih rendah dibandingkan dengan algoritma Round 

Robin. Rata-rata response time dari client ketika mengakses aplikasi pada server 

adalah >30 sec. Faktor yang mempengaruhi hal ini diantaranya adalah media 

transmisi dan hardware. Pada gambar 18 terlihat grafik rata-rata response time 

dari setiap client. Algoritma Weighted Round Robin memiliki response time yang 

lebih setabil pada setiap clientnya dengan rata-rata response time yaitu 

30.44016927 sec dibandingkan dengan response time pada algoritma Round 

Robin yaitu sebesar 34.67819413 sec. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma 

Weighted Round Robin lebih stabil dibandingkan dengan algoritma Round Robin 

didalam memberikan response dari server terhadap client. 
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Gambar 18 Grafik Hasil Perbandingan Rata-Rata Response Time 

 

 

5. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil pengujian terhadap perbandingan jaringan thin client 

dengan pemanfaatan algoritma Round Robin dan Weighted Round Robin pada  

cluster computing, secara keseluruhan didapatkan rata-rata response time pada 

client untuk algoritma Round Robin yaitu 34.67819413 detik dan Weighted Round 

Robin yaitu 30.44016927 detik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisa sistem 

berdasarkan report dari server membuktikan bahwa pada algoritma Weighted 

Round Robin rata-rata penggunaan sumber daya memori lebih kecil dari pada 

algoritma Round Robin yaitu sebesar 1949457 KB, dan rata-rata penggunaan CPU 

pada algoritma Weighted Round Robin lebih besar dari Round Robin yaitu 

30.63%. Berdasarkan grafik yang ada performa jaringan thin client dengan 

algoritma Weighted Round Robin pada cluster computing lebih baik 

dibandingankan dengan jaringan thin client dengan algoritma Round Robin. 

 Algoritma Weighted Round Robin memiliki kelebihan dalam membagi 

kerja server. Algoritma Weighted Round Robin membagi kerja berdasarkan 

pemberian bobot pada CPU server. Namun kelemahan dari algoritma Weighted 

Round Robin yaitu tidak memperhitungkan bobot memori sehingga selisih 

diantara kedua server menjadi tinggi. 
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