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1. Pendahuluan 

 

Perkembangan teknologi informasi memberi pengaruh besar bagi segala 

aspek kehidupan, dimana begitu banyak manfaat yang dapat diimplementasikan. 

Teknologi informasi saat ini telah memberikan kemudahan dalam penyampaian 

suatu informasi. Salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh sebuah 

perusahaan atau instansi yang berskala besar maupun menengah adalah 

tersedianya infrastuktur teknologi informasi yang kuat dan memadai dalam 

mengelolah ribuan bahkan jutaan data penting setiap harinya untuk mendukung 

proses operasionalnya[1]. Salah satu infrastruktur yang penting dalam mendukung 

proses penyimpanan dan pengelolahan data atau file adalah server. Ketika server 

yang berperan sebagai perangkat penyedia layanan sebagai penyimpanan data dan 

informasi bagi perusahaan atau instansi, tentunya kerap dihadapkan pada berbagai 

permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah pada proses penyimpanan, 

dimana semua data atau file disimpan ke dalam satu perangkat server dan akan 

diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna. Hal ini tentunya berdampak 

pada performa komputasi dikarenakan tingginya beban akses pada jaringan dan 

kebutuhan penggunaan kinerja hardware, selain itu hal ini juga akan sangat 

beresiko menyebabkan terjadinya kegagalan pada fungsi server sehingga 

berpengaruh pada lama waktu respon dari akses client yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi proses bisnis pada sebuah perusahaan atau instansi[2].  

Dari permasalahan yang terjadi, maka dibutuhkan sebuah perangkat server 

yang memiliki sistem basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah 

kumpulan data yang digunakan bersama saling terhubung secara logical tetapi 

tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer[3]. Dengan adanya proses 

penyimpanan secara terdistribusi, maka data dan informasi akan disebar ke dalam 

beberapa server yang saling terhubung dalam satu jaringan dan beban akses dari 

client akan terbagi ke setiap server yang aktif. Selain itu proses penyimpanan 

dengan mendistribusikan data ke beberapa perangkat server dapat meminimalkan 

terputusnya proses pendistribusian bila terjadi kegagalan fungsi pada salah satu 

server dengan menggunakan teknik replikasi[4].  

 Oleh sebab itu, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana 

merancang sebuah server sebagai media penyimpanan, dengan mendistribusikan 

file ke dalam setiap server yang tergabung dalam satu jaringan cluster 

menggunakan teknik replikasi dengan menggunakan GlusterFS. Sehingga dapat 

menyediakan layanan server yang dapat membagi beban akses dari client pada 

setiap server dan mampu berkerja terus-menerus tanpa adanya gangguan single 

point of failure. Single point of failure adalah kegagalan di satu titik yang 

menyebabkan sistem tidak dapat berjalan semestinya[5]. 
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2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian yang dilakukan mengacu pada penelitian sebelumnya tentang  

basis data terdistribusi yaitu “ Analisis dan Perancangan Basis Data Terdistribusi 

Pada PT. Melati Agro Prima “ telah menganalisis dan merancang basis data 

terdistribusi pada PT. Melati Agro untuk pengelolahan data secara terdistribusi 

dan tereplikasi guna meningkatkan kehandalan dan ketersediaan data, 

meningkatkan performa kerja data dan memudahkan dalam pengembangan 

sistem[3].  

Penelitian yang lain adalah tentang “ Automatic File Replication Cluster 

High-Availability Storage Dengan Menggunakan GlusterFS “ pada penelitian ini 

menganalisis dan merancang bagaimana mengatasi kegagalan yang terjadi karena 

single point of failure,  kegagalan di satu titik yang mengakibatkan layanan server 

sebagai media penyimpanan data tidak berjalan semestinya oleh karena adanya 

gangguan pada sistem berupa kerusakan komputer, storage, jaringan dan bencana 

alam. Dengan menggunakan teknologi Automatic File Replication Cluster High-

Availability Storage maka kegagalan sistem dapat diminimalkan sehingga server 

tetap dapat memberikan layanan kepada client [6]. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya tentang “ Sistem Replikasi Basis 

Data Terdistribusi Untuk Data Center ” telah menganalisis dan merancang sebuah 

metode replikasi basis data terdistribusi untuk melakukan copy dan 

pendistribusian data dan obyek – obyek basis data dari satu penyimpanan ke 

penyimpanan yang lain dan saling melakukan sinkronisasi sehingga konsistensi 

data dapat terjamin[4].  

Basis data terdistribusi adalah kumpulan data yang digunakan bersama 

saling terhubung secara logical tetapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan 

komputer. Dengan adanya proses penyimpanan secara terdistribusi, maka data dan 

informasi akan disebar ke dalam beberapa server yang saling terhubung dalam 

satu jaringan. Selain itu proses penyimpanan dengan mendistribusikan data ke 

beberapa perangkat server dapat meminimalkan terputusnya proses 

pendistribusian bila terjadi kegagalan fungsi pada salah satu server dengan 

menggunakan teknik replikasi[1]. 

Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy atau duplikasi obyek-

obyek database dari satu database ke database lain dan saling melakukan 

sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan 

menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang 

berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet[4]. 

Cluster High Availability, didesain untuk penyediaan data atau layanan yang 

dapat meminimalkan terjadinya kegagalan pada fungsi sistem. Tujuan kategori 

cluster ini adalah penyediaan layanan suatu aplikasi yang berjalan hanya pada 

suatu node cluster, namun ketika terdapat cluster lain yang dalam jangka panjang 

tidak melakukan eksekusi maka akan dilakukan distribusi beban. Kategori ini 

banyak diterapkan untuk aplikasi basis data, mail, web atau aplikasi server. 

Cluster Aware, aplikasi didesain secara spesifik untuk digunakan dalam 

lingkungan cluster. Hal ini dapat diidentifikasi melalui mekanisme komunikasi 

antar node cluster. Sebagai contoh adalah jika menjalankan aplikasi basis data, 
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yang mana didalamnya terjadi modifikasi data. Namun demikian client tidak tahu 

pada cluster atau node yang manakah proses modifikasi data dalam basis data 

tersebut berjalan. 

  GlusterFS adalah clustered file system yang bersifat open source yang 

dapat beroperasi dengan kapasitas petabyte dan menangani ribuan client. 

GlusterFS menggabungkan hardisk, memory dan pengolahan data dari beberapa 

modul server dalam sebuah ruang tunggal. GlusterFS didesain untuk memenuhi 

kebutuhan ruang penyimpanan bagi pengguna dan dapat memberikan kinerja yang 

optimal untuk beban kerja yang beragam. 

Arsitektur GlusterFS bersifat modular yang memungkinkan administrator 

menambah atau mengurangi modul server sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Sebagai contoh, administrator dapat mengkonfigurasi sistem server mandiri 

dengan cepat menggunakan GlusterFS dan kemudian mengembangkan sistem 

sesuai dengan kebutuhan. 

GlusterFS dapat didesain dalam beberapa mode. Mode yang umum dipakai 

adalah replicated, striped, distributed, distributed replicated, distributed striped 

dan distributed striped replicated. Mode distributed adalah  desain mode file - file 

didistribusikan ke dalam beberapa node server pada jaringan cluster. Mode 

distributed replicated adalah desain mode replikasi data di antara dua simpul 

(node) dalam cluster. Mode distributed striped adalah mode yang memecah file di 

antara simpul-simpul dalam cluster, biasanya digunakan untuk mengakses file 

yang sangat besar[7]. Desain dan arsitektur GlusterFS seperti pada Gambar 1: 

 

 

Gambar 1 Arsitektur GlusterFS [8] 

 

GlusterFS memiliki dua komponen utama yaitu, gluster server dan gluster 

client. Gluster server merupakan ruang penyimpanan utama, dimana pada setiap 

server yang terdapat dalam satu jaringan cluster akan saling menggabungkan 

kapasitas ruang penyimpanan menjadi satu ruang penyimpanan tunggal yang di 
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sebut volume. Gluster client, berfungsi untuk mengakses ruang penyimpanan 

utama. Gluster client berjalan pada komputer pengguna dengan menggunakan 

protocol TCP dan RDMA dalam mengakses ruang penyimpanan pada sisi server. 

Client dapat melakukan penambahan dan perubahan file pada ruang penyimpanan 

utama dengan menggunakan layer cluster vol manager dan cluster I/O scheduler 

yang berjalan pada aplikasi Gluster client. 

Sebuah sistem file terdistribusi adalah aplikasi berbasis client-server yang 

memungkinkan client untuk mengakses dan memproses data yang tersimpan pada 

server seolah-olah berada di komputer mereka sendiri. Ketika pengguna 

mengakses file, server akan mengirimkan file kepada komputer pengguna 

kemudian data diproses dan dikembalikan ke server. Idealnya, sebuah file sistem 

terdistribusi mengatur file dan direktori layanan server individu menjadi direktori 

global sehingga akses data tidak spesifik pada lokasi namun identik dari setiap 

client. Saat lebih dari satu client mengakses data yang sama secara bersamaan, 

server harus memiliki mekanisme seperti mempertahankan informasi tentang 

waktu akses untuk mengatur update sehingga client selalu menerima versi terbaru 

data dan menghindari adanya data konflik. Sistem file terdistribusi biasanya 

menggunakan file atau replikasi database (mendistribusikan salinan data pada 

beberapa server) untuk melindungi terjadinya kegagalan akses data[9]. Cara kerja 

sistem penyimpanan distribusi dengan menggunakan teknik replikasi dapat dilihat 

pada gambar 2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Distribusi File Menggunakan Replikasi Pada GlusterFS[10] 

Pada Gambar 2 setiap file yang didistribusikan ke dalam ruang 

penyimpanan pada Brick 1 dan Brick 2,  akan direplikasi ke dalam Brick 3 dan 

Brick 4. Replikasi digunakan melindungi terjadinya kegagalan akses, pada saat 

salah satu server mengalami kerusakan pada sistem sehingga tidak dapat 

memberikan layanan.  

Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy atau duplikasi obyek-

obyek database dari satu database ke database lain dan saling melakukan 

sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan 

menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang 

berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga 

memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi, penyebaran data fisik sesuai 

dengan penggunaannya, seperti pemrosesan transaksi online dan DSS (Desiscion 
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Support System) atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa 

server[4].  

Pada Gambar 3, GlusterFS memiliki fungsi replikasi file dengan menggunakan 

mekanisme clustering translator. Dengan mekanisme clustering translator 

GlusterFS melakukan sinkronisasi dengan ruang penyimpanan utama. Untuk 

mereplikasi file dan melakukan automatic failover dengan menggunakan aplikasi 

gluster native client yang terdapat pada Gluster client dan berjalan pada komputer 

pengguna.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Cara Kerja Automatic File Replication GlusterFS[11] 

Dalam keadaan normal, lingkungan aplikasi mengeksekusi satu sistem, 

sistem yang lain selalu siap sedia untuk menangani ketika aplikasi yang satunya 

mengalami kegagalan. Ketika kegagalan terjadi, sistem yang dijalankannya 

berjalan pada mesin yang berbeda [12]. Skala high-availability diukur dari waktu 

kecenderungan sistem saat pertama kali online kemudian terjadi kegagalan, 

sampai dalam satuan waktu tertentu, sistem secara tepat dapat beroperasi kembali 

setelah mengalami kegagalan atau kerusakan pada sistem[13]. Untuk menghitung 

skala high-availability digunakan rumus pada persamaan 1.  

                                                                                                    

                                                                                            (1)        

                            

Analisis kinerja jaringan didefinisikan sebagai suatu proses untuk 

menentukan hubungan antara tiga konsep utama, yaitu sumber daya (resources), 

penundaan (delay) dan daya kerja (throughput). Analisa kinerja mencakup analisa 

sumber daya dan analisa daya kerja. Nilai keduanya ini kemudian digabung untuk 

dapat menentukan kinerja yang masih dapat ditangani oleh sistem, agar dapat 
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memberikan pelayanan yang baik, maka kinerja jaringan juga harus berada pada 

kondisi yang baik[14]. 

Kecepatan (rate) transfer data efektif, yang diukur dalam Bps. Throughput 

merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada 

destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu 

tersebut [15]. Throughput dapat dihitung dengan rumus pada persamaan 2. 

 

  (2) 

 

Delay adalah waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses 

transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Delay diperoleh dari 

selisih waktu kirim antara satu paket TCP dengan paket lainnya [15]. Untuk 

menghitung rata-rata delay dengan menggunakan persamaan 3.  

 

   (3) 

 

3. Metode Penelitian  

Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan PPDIOO yang 

merupakan metode Cisco untuk menggambarkan aliran berkelanjutan dari layanan 

yang dibutuhkan jaringan. PPDIOO adalah singkatan dari prepare, plan, design, 

implement, operate, optimize. Prepare merupakan tahap penentuan arsitektur 

jaringan dan kebutuhan sistem. Plan merupakan tahap penentuan kebutuhan 

jaringan berdasarkan tujuan, fasilitas, kebutuhan user, dan lainnya. Design 

merupakan tahap yang lebih detail dari tahap Plan. Implement merupakan tahap 

dimana jaringan dibangun berdasarkan tahap Design. Operate merupakan 

pengujian akhir dari tahap Implement yang akan mendeteksi kesalahan, koreksi 

dan memonitor performa, sekaligus memberikan data awal untuk tahap Optimize. 

Optimize merupakan tahap respon dari data yang didapatkan dari tahap Operate, 

yang bisa berupa optimalisasi sistem maupun jaringan bahkan sampai merombak 

sistem maupun jaringan awalnya jika tidak sesuai dengan harapan. Gambar 4 

menunjukkan bagan metode PPDIOO. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Metode PPDIOO[16] 
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Penelitian yang ini menggunakan beberapa server sebagai media 

penyimpanan dalam pendistribusian dan replikasi file. Dari beberapa server yang 

telah disiapkan kemudian akan dilakukan pengujian dan pengukuran kinerja 

dengan melakukan akses dari client. Pada fase pengujian, akan dilakukan 

pengujian sistem sehingga dapat diketahui apakah sistem telah berjalan dengan 

baik dalam mendistribusikan dan mereplikasi file ke dalam server – server yang 

aktif. Dalam fase pengukuran kinerja, akan dilakukan perbandingan kinerja 

dengan sistem penyimpanan terpusat menggunakan beberapa paramater 

pengukuran, sehingga dapat diketahui sistem mana yang memiliki efisiensi kinerja 

yang optimal dalam memberikan layanan kepada client.  

Pada tahap Prepare dilakukan rencana kerja dengan melakukan studi 

pustaka tentang Distributed High Availability Cluster Storage menggunakan 

GlusterFS dengan cara mengumpulkan informasi dari membaca buku, internet, 

dan juga jurnal.  

Untuk tahap Plan dilakukan analisis kebutuhan hardware dan kebutuhan 

software yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kebutuhan hardware yang 

digunakan dalam pembangunan sistem penyimpanan terdistribusi menggunakan 

GlusterFS dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 Kebutuhan Hardware Sistem Penyimpanan Terdistribusi 

 

Server 1 Server 2 Server 3 Mount Point  

CPU Intel Pentium 

4 3.0 Ghz 

CPU Intel Pentium 

4 3.0 Ghz 

CPU Intel Pentium 

4 3.0 Ghz 

Core 2 Duo CPU 

2.3 GHz 

Memmory 1 Gb Memmory 1 Gb Memmory 1 Gb Memmory 2 Gb 

Hardisk 80 Gb Hardisk 80 Gb Hardisk 80 Gb Hardisk  40 Gb 

Ethernet Card Ethernet Card Ethernet Card Ethernet Card  

 

Kebutuhan software pada komputer server antara lain, Sistem Operasi Linux 

Ubuntu Server 12.04 64 Bit, SSH, GlusterFS-Server, dan software monitoring. 

Software pada Client Mount Point antara lain, Sistem Operasi Linux Ubuntu 

Desktop 12.04 32 Bit, SSH, GlusterFS-Client dan software monitoring.  

Untuk tahap Design adalah tahap melakukan desain awal sistem. Desain 

awal tersebut antara lain adalah topologi jaringan yang akan digunakan dalam 

perancangan dan implementasi, dan arsitektur dari sistem yang akan dibangun. 

Topologi jaringan pada sistem penyimpanan terdistribusi menggunakan GlusterFS 

yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 5.  
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Gambar 5 Topologi Jaringan Sistem Penyimpanan Terdistribusi 

 

Setelah dilakukan desain topologi jaringan pada sistem yang akan dibangun, 

selanjutnya akan dilakukan konfigurasi IP address pada masing – masing 

server dan computer mount point. Adapun konfigurasi IP pada setiap 

perangkat jaringan yang  digunakan, dapat ditunjukkan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2 Konfigurasi IP Sistem Penyimpanan Terdistribusi 

 

Konfigurasi Server 1 Server 2 Server 3 Mount Point 

IP Address 192.168.10.21 192.168.10.22 192.168.10.23 192.168.10.30 

Hostname server1 server2 server3 mountpoint-pc 

 

Tahap selanjutnya adalah tahap Implement, dalam tahap ini melingkupi 

instalasi serta konfigurasi terhadap rancangan topologi dan juga melakukan 

konfigurasi hardware dan software yang akan digunakan, seperti pemasangan 

kabel, instalasi server, menkonfigurasi peralatan, dan lain-lain. Instalasi dan 

konfigurasi pada masing – masing node server meliputi instalasi sistem operasi 

Linux Ubuntu Server 12.04 64 bit, instalasi dan konfigurasi distributed high-

availability cluster storage menggunakan GlusterFS, dan instalasi software 

monitoring.  

 

Instalasi dan konfigurasi Software GlusterFS-server dilakukan pada semua 

node server untuk dijadikan sebagai komponen software utama dalam membuat 

sistem distribute cluster high-availability storage. GlusterFS-server yang 

digunakan adalah versi 3.3.2. Software ini digunakan untuk menggabungkan 

hardisk, memory dan pengolahan data dari beberapa modul server dalam sebuah 

ruang tunggal. GlusterFS didesain untuk memenuhi kebutuhan ruang 

penyimpanan bagi pengguna dan dapat memberikan kinerja yang optimal untuk 

beban kerja yang beragam. Untuk melakukan instalasi paket pada server 1, server 
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2 dan server 3 dilakukan dengan menggunakan perintah “ apt-get install glusterfs-

server “. 

Konfigurasi yang dilakukan pada server 1, server 2 dan server 3 adalah 

konfigurasi sistem penyimpanan terdistribusi dengan memanfaatkan jaringan High 

Availability Cluster menggunakan GlusterFS. Dengan menggunakan teknik High 

Availability dapat mengurangi kemungkinan down-time terhadap server dengan 

menggunakan beberapa unit server/cluster atau redundant server untuk 

menggantikan server utama pada saat terjadi masalah sehingga services yang 

dibutuhkan seperti database-server, web-server tetap dapat diakses sampai server 

dapat beroperasi kembali.  

Level tertinggi dalam hirerarki di GlusterFS adalah volume. Volume inilah 

yang nantinya yang akan dibaca oleh client seolah – olah sebagai media 

penyimpanan tunggal, akan tetapi file akan tersebar secara fisik ke dalam 

beberapa server penyimpanan di dalam jaringan cluster. Volume ini nantinya akan 

didistribusikan ke dalam sistem high avaibility cluster. Volume terdistribusi 

merupakan gabungan media penyimpanan dua node atau lebih dengan menjumlah 

kapasitas menjadi sebuah media penyimpanan tunggal dengan kapasitas besar 

yang nantinya diakses oleh pengguna pada sisi client. Berikut pada Gambar 6 

merupakan tampilan dalam mengkonfigurasi Volume pada GlusterFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Setting up Volumes 

 

Pada Gambar 6 untuk menkonfigurasi dan membuat volume GlusterFs yang 

berfungsi sebagai ruang penyimpanan tunggal dengan perintah “ gluster volume 

create skripsi replica 2 transport tcp server1:/data server3:/datareplica1 

server2:/data server3:/datareplica2 ”. Pada perintah konfigurasi gluster volume, 

adalah membuat nama penyimpanan bersama dengan nama “skripsi” dimana 

jumlah replikasi sebanyak 2 kali. Setiap file yang didistribusikan akan tersimpan 

kedalam server 1 pada direktori /data dan server 2 pada direktori /data. 
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Selanjutnya pada saat proses pendistribusian file kedalam penyimpanan, seluruh 

file yang berada pada server 1 direktori /data akan tereplikasi secara otomatis ke 

dalam direktori /datareplica1 pada server 3 dan seluruh file yang berada pada 

server 2 direktrori /data akan secara otomatis tereplikasi ke dalam direktori 

/datareplica2 pada server 3. Cara kerja dan proses penyimpanan file pada sistem 

penyimpanan terdistribusi menggunakan GlusterFS dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7 Flowchart Cara Kerja Penyimpanan File GlusterFS 

 

Proses pendistribusian file ke dalam ruang penyimpanan pada GlusterFS, 

menggunakan metode algoritma elastic hashing. Setiap storage yang digunakan 

sebagai ruang penyimpanan akan diberikan nilai hash yang memiliki ukuran 
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rentang nilai 32 bit. File yang diinput ke dalam ruang penyimpanan akan melalui 

tahap hashing, yaitu tahap memberikan sebuah nilai hash berdasarkan nama file 

tersebut. Setelah proses hashing pada file selesai, maka file akan disimpan ke 

dalam storage dimana nilai hash file tersebut, termasuk dalam rentang nilai hash 

yang dimiliki oleh storage. Setelah proses pendistribusian file kedalam ruang 

penyimpanan selesai, maka selanjutnya file akan direplikasi ke dalam server yang 

berfungsi sebagai server replikasi.        

Pada sisi komputer Client Mount Point instalasi dan konfigurasi meliputi 

instalasi sistem operasi Linux Ubuntu Desktop 12.04 32 bit, instalasi dan 

konfigurasi Gluster Native Client dan instalasi software monitoring. GlusterFS 

mengijinkan bagi user atau client untuk dapat  mengakses volume di dalam 

jaringan cluster dengan menggunakan aplikasi yang terletak di sisi client yaitu 

Gluster Native Client. Gluster Native Client hanya dapat berjalan pada sistem 

operasi berbasis linux, oleh karena itu client yang telah terinstall gluster native 

client dapat melakukan sharing file pada sebuah direktori, sehingga client yang 

memiliki sistem operasi windows dapat mengkases ruang penyimpanan, di dalam 

jaringan cluster menggunakan GlusterFS. 

 

 
Gambar 8 Proses Mounting 

 

Pada Gambar 11 untuk melakukan proses mounting pada komputer mount 

point. Proses mounting disini merupakan proses dimana volume penyimpanan 

GlusterFS akan di-share ke sebuah direktori lokal yang terdapat pada komputer 

mount point, sehingga semua file atau data yang terdapat di dalam penyimpanan 

volume skripsi dapat di tampilkan ke dalam direktori tersebut. Untuk melakukan 

proses mounting ke penyimpanan bersama GlusterFS sebelumnya harus dilakukan 

instalasi paket glusterfs-client. 
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 Proses mount dilakukan ke dalam ruang penyimpanan bersama melalui 

server 1 ke direktori /home/mountpoint pada komputer mount point client. Setelah 

proses mounting dilakukan, melihat apakah volume penyimpanan bersama telah 

dapat diakses dengan mengetikkan perintah “ df –h ”. Untuk tahap Operate, 

diperlukan adanya pemantauan terhadap sistem yang telah dibuat. Proses 

pengujian termasuk dalam fase ini, yaitu menguji kinerja distribusi dan replikasi 

file. Sehingga dapat dipastikan sistem telah berjalan dengan baik, benar dan 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Proses pengukuran yang akan 

dilakukan adalah dengan mengukur kinerja sistem dengan menggunakan 

parameter, network throughput, delay, skala high availability dan beban 

penggunaan CPU. 

Tahap terakhir dari fase ini adalah tahap Optimize. Setelah analisis maka 

yang dilakukan pada tahap ini adalah memperbaharui sistem sesuai dengan 

kebutuhan. Pada penelitian ini evaluasi dilakukan untuk melihat kemampuan 

sistem dari segi performa dalam melakukan pengolahan data, selanjutnya 

melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan pada sistem dan 

melakukan maintenance. 

 

4. Pengujian Sistem 

Pada fase pengujian, dapat diketahui apakah sistem penyimpanan 

terdistribusi menggunakan GlusterFS dapat berjalan dengan baik dalam 

mendistribusikan dan mereplikasi file ke dalam beberapa server yang aktif secara 

merata. Pengujian sistem akan dilakukan dengan menggunakan paramater 

pengujian replikasi file, skala availability dan pengujian pendistribusian file 

dengan mengukur penggunaan kapasitas hardisk pada masing – masing server. 

Sedangkan dalam fase pengukuran kinerja, akan dilakukan perbandingan kinerja 

dengan sistem penyimpanan terpusat menggunakan beberapa paramater 

pengukuran, sehingga dapat diketahui sistem yang memiliki efisiensi kinerja yang 

lebih optimal dalam memberikan layanan kepada client. Adapun paramater yang 

digunakan dalam pengukuran ini adalah, network throughput, delay, skala high 

availability dan beban penggunaan CPU. 

5. Hasil dan Pembahasan 

Pada pengujian replikasi file, akan dilakukan simulasi dimana server 1 

mengalami kegagalan pada saat proses penyimpanan file, maka cluster akan 

beralih ke server 3 dengan melakukan sistem  failover agar client tetap dapat 

mengakses ruang penyimpanan.  
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Gambar 9 Hasil Proses Uji Replikasi File 

Gambar 9 merupakan hasil dari pengujian proses replikasi pada server 3 

disaat server 1 mengalami kegagalan dan sistem tidak dapat berjalan, pada 

simulasi ini services yang dilakukan adalah client melakukan pengiriman file 

dengan nama file “Uji Replikasi .zip” telah terupload ke server 3 pada direktori 

/datareplica1. Ketika server 1 kembali normal, sistem akan melakukan replikasi 

file secara otomatis pada server 1 di direktori /data.  
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Gambar 10 Grafik Pengukuran Availability 

 Grafik pengukuran besar availability rata-rata yang dihasilkan pada 

jaringan cluster yang telah dibuat terlihat pada Gambar 10. Berdasarkan hasil 

pengukuran yang telah dilakukan besar availability pada pengujian kondisi server 

1 down adalah yang terbesar, nilai availability mencapai 99,44653 % dan nilai 

availabilty pada pengujian kondisi server 2 down adalah yang terkecil, nilai 

availability yang dicapai  99,34022 % dalam kondisi aman atau sistem tetap dapat 

berjalan dengan semestinya. Perbedaan nilai availability server 1 dan server 2 

mengalami kegagalan dikarenakan adanya perbedaan waktu perpindahan services 

GlusterFS ke server replikasi saat sistem melakukan fileover. 
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 Gambar 11 Hasil Proses Pendistribusian File 

Pada Gambar 11, sistem penyimpanan terdistribusi menggunakan 

GlusterFS, file akan didistribusikan ke dalam server 1 dan server 2, sehingga 

beban dari akses yang dilakukan oleh client dapat dibagi ke dalam server 1 dan 

server 2. Pada pengujian pendistribusian file, akan dilakukan proses penyimpanan 

file dari akses 2 client yang berbeda dengan menggunakan file berformat .zip dan 

dilakukan masing – masing sebanyak 30 kali oleh client. Hasil dari pengujian 

pendistribusian file, adalah server 1 dan server 2 masing – masing menyimpan 

sebanyak 30 file.  

Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan dari proses pengiriman file pada 

masing – masing sistem dengan percobaan sebanyak 30 kali, maka perlu 

dilakukan perbandingan kinerja antara sistem penyimpanan terdistribusi 
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menggunakan GlusterFS dengan sistem penyimpanan terpusat. Untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal, maka hasil dari proses perbandingan kinerja 

sistem dilakukan dengan membuat grafik rata – rata perbandingan kinerja sistem 

berdasarkan tabel hasil pengukuran. Grafik perbandingan nilai throughput setelah 

dilakukan simulasi pengiriman file oleh client pada sistem penyimpanan 

terdistribusi menggunakan GlusterFS dan sistem penyimpanan terpusat dapat 

ditunjukkan pada Gambar 12. 

 

Gambar 12 Grafik Perbandingan Throughput 

Grafik pada Gambar 12 menunjukkan bahwa, nilai throughput yang 

dihasilkan pada sistem penyimpanan terdistribusi menggunakan GlusterFS lebih 

tinggi dibandingkan sistem penyimpanan terpusat, dimana rentang nilai 

throughput yang dihasilkan pada sistem penyimpanan terdistribusi menggunakan 

GlusterFS yaitu 50,233 Mb/s hingga 69,768 Mb/s pada percobaan pengiriman file 

sebanyak 30 kali. Sedangkan nilai throughput yang dihasilkan pada sistem 

penyimpanan terpusat lebih kecil dengan rentang nilai 28,313 Mb/s hingga 41,409 

Mb/s pada percobaan pengiriman file sebanyak 30 kali dengan menggunakan dua 

client. Hasil pengukuran throughput menghasilkan nilai yang naik dan turun pada 

setiap percobaan karena koneksi jaringan tidak stabil yang disebabkan oleh 

kinerja hardware dan perangkat jaringan. Berdasarkan tabel hasil pengukuran 

maka dapat dihasilkan rata – rata nilai throughput masing – masing sistem pada 

grafik Gambar 13. 
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Gambar 13 Grafik Perbandingan Rata – Rata  Throughput 

Dari Gambar 13 terlihat rata – rata nilai throughput pada sistem 

penyimpanan terdistribusi menggunakan GlusterFS lebih besar dengan selisih 

67,91 % karena pada saat proses pengiriman dilakukan, maka file akan 

didistribusikan kedalam server 1 dan server 2 sehingga beban akses dari client 

akan dibagi ke tiap – tiap server. Sedangkan pada sistem penyimpanan terpusat 

nilai rata – rata throughput lebih kecil dikarenakan beban akses pada saat proses 

pengiriman file dilakukan hanya terdapat pada satu server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Grafik Rata – Rata  Perbandingan Delay 

Dari Gambar 14 terlihat rata – rata nilai delay yang dihasilkan pada sistem 

penyimpanan terdistribusi menggunakan GlusterFS lebih kecil yaitu 0,241 ms 

sedangkan pada sistem penyimpanan terpusat dihasilkan nilai rata – rata 0,978 ms. 

Rata – rata nilai delay pada sistem penyimpanan terpusat lebih besar karena beban 

penerimaan file yang diterima hanya pada satu server pada saat proses 

pengiriman, sehingga terjadi selisih waktu kirim yang lebih besar antara satu 

paket dengan paket lainnya. 
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Gambar 15 Grafik Perbandingan Penggunaan Beban CPU 

Dari Gambar 15 terlihat efisiensi berdasarkan beban CPU pada saat 

percobaan pengiriman file dilakukan sebanyak 30 kali, sistem penyimpanan 

terdistribusi memberikan hasil yang lebih baik. Terlihat penggunaan beban CPU 

memiliki rentang nilai antara 9 % hingga 12 %. Sedangkan beban CPU pada 

sistem penyimpanan terpusat pada saat percobaan pengiriman file dilakukan 

sebanyak 30 kali, memiliki rentang nilai beban CPU antara 20 % hingga 23 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 Grafik Perbandingan Rata – Rata Penggunaan Beban CPU 

Dari Gambar 16 terlihat hasil rata – rata nilai penggunaan beban CPU pada 

sistem penyimpanan terdistribusi menggunakan GlusterFS menghasilkan nilai 

10,21% sedangkan rata – rata nilai penggunaan beban CPU pada sistem 

penyimpanan terpusat menghasilkan nilai 20,87%. Dari hasil rata – rata tersebut 

maka efisiensi berdasarkan beban CPU pada sistem penyimpanan terdistribusi 

menggunakan GlusterFS memberikan hasil yang lebih baik. Hal ini dikarenakan 

pada sistem penyimpanan terdistribusi menggunakan GlusterFS, tidak hanya satu 

server saja yang menerima akses client, sehingga beban akses dapat terbagi ke 

dalam tiap - tiap server yang aktif. 
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6. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pengujian kinerja sistem, pada 

layanan penyimpanan file terdistribusi cluster high-availabilty storage dengan 

menggunakan GlusterFS memiliki skala availability mencapai 99,44653 %. 

Menggunakan sistem penyimpanan file terdistribusi cluster high-availabilty 

storage dapat mengatasi adanya kegagalan karena terjadinya single point of 

failure (SPOF) pada saat salah satu server mengalami kegagalan atau downtime, 

sehingga services pada sistem tetap dapat memberikan layanan kepada client. 

Setelah dilakukan pengukuran dengan melakukan perbandingan dengan sistem 

penyimpanan terpusat, maka sistem penyimpanan terdistribusi menggunakan 

GlusterFS memiliki kinerja jaringan yaitu dengan perbedaan rata – rata 

thorughput mencapai 67,91 %. 

Pada pengukuran kinerja jaringan dan kebutuhan beban hardware, sistem 

penyimpanan terdistribusi menggunakan GlusterFS cocok untuk diterapkan dalam 

pembuatan data center pada perusahaan atau institusi yang memiliki akses 

pengguna dan jaringan yang cukup kompleks.  Dengan nilai rata – rata throughput 

yang lebih besar dan delay yang lebih kecil serta rata – rata kebutuhan 

penggunaan beban CPU yang hanya 10,21 %,  maka layanan sistem penyimpanan 

terdistribusi cluster high availability storage dengan menggunakan GlusterFS 

dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan tingginya beban akses dari 

banyak pengguna. 
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