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PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

SMK Pelita Pesawaran merupakan sekolah swasta yang mulai menerapkan

pendidikan  berbasis  teknologi,  dimana  sangat  dibutuhkan  sebuah  sistem  yang

mampu menangani  dan  memenuhi  kebutuhan  layanan  sebagai  pusat  informasi

bagi sekolah maupun masyarakat umum dan juga sebuah layanan yang mampu

menyediakan kebutuhan seperti software center dan media pembelajaran berbasis

online yang menyediakan modul-modul  pembelajaran bagi  siswa/i  SMK Pelita

Pesawaran.  Dalam hal ini kepala sekolah SMK Pelita Pesawaran menginginkan

agar sekolah dapat memiliki infrastruktur server sendiri yang dapat menjalankan

sistem  webserver dan  dapat  diakses  baik  dari  jaringan  lokal  maupun  jaringan

publik atau internet. 

Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan pembangunan infrastruktur

server  di  SMK  Pelita  Pesawaran  dan  dalam  membangun  infrastruktur  server,

dibutuhkan beberapa perangkat server untuk menjalankan service webserver dari

aplikasi-aplikasi  server  yang  akan  dijalankan.  Dan  dalam  pembangunannya

tentunya membutuhkan biaya yang tidaklah murah dalam pengadaan perangkat

server. Selain itu untuk membuat sistem webserver yang dapat diakses oleh publik

tentunya membutuhkan ip publik statik untuk koneksi server yang stabil. Hal ini

tentunya  akan  menjadi  masalah  dalam  pembangunan  infrastruktur  server

mengingat  koneksi  internet  di  SMK Pelita  Pesawaran  menggunakan  ip  publik

dinamik dan untuk menggunakan ip publik statik membutuhkan biaya sewa yang

tidak murah.

Penggunaan teknologi vitualisasi menjadi tepat untuk mengatasi masalah

tersebut karna dengan menggunakan virtualisasi ini, satu perangkat server dapat

menjalankan beberapa mesin virtual yang juga menjalankan sistem operasi secara

tersendiri.  Selain  itu  penggunaan  teknologi  virtualisasi  dapat  mengoptimalkan
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resource  hardware dari  perangkat  server  sehingga  penggunaannya  dapat  di

gunakan secara maksimal. 

Tujuan lain dari penggunaan teknologi virtualisasi ini adalah sebagai cara

untuk  menghemat  sumber  daya  listrik  karna  hanya  menggunakan  sedikit

perangkat server untuk menjalankan beberapa virtual server serta sebagai langkah

untuk mengoptimalkan penggunaan processor yang memiliki inti lebih dari satu.

Ada  banyak  metode  yang  digunakan  untuk  melakukan  perancangan  server

virtualisasi, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan Proxmox VE (Virtual

Environtment) merupakan  sistem  operasi  berbasis  distro  linux  Debian  stable

dengan kernel khusus virtualisasi merupakan Bare Metal Virtualization Pratform

sehingga menjadikannya sebuah server yang handal.

Dalam penelitian ini  juga digunakan perangkat  Mikrotik  router,  dimana

perangkat  tersebut  digunakan untuk sistem pendukung dari  Proxmox VE yaitu

koneksi jaringan pada mesin virtual yang dijalankan di  proxmox menggunakan

VLAN (Virtual Local Area Network). Fungsi selanjutnya dari penggunaan mikrotik

router ini adalah untuk memanfaatkan fitur ip cloud yang dilimiki oleh RouterOS.

Ip cloud sendiri  merupakan fitur  dari  mikrotik seperti  ddns  (dynamic dns)  dan

dengan fitur ini akses ip publik di gantikan dengan DNS yang disediakan oleh

mikrotik.com. Ketika ip publik berubah maka router akan melakukan update ke

mikrotik.com dengan menggunakan tetap menggunakan DNS yang telah dibuat

oleh mikrotik.com berdasarkan perangkat routernya. Kemudian dns ip cloud dapat

di pointing ke domain untuk website sekolah dengan koneksi yang tetap stabil. 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

penulis  dapat  merumuskan  permasalahan  yaitu  bagaimana  membangun  serta

mengimplementasikan  server  berbasis  virtualisasi  untuk  mengoptimalkan

resource hardware pada perangkat server serta menghemat pengadaan perangkat

dan listrik menggunakan Proxmox Virtual Environtment (VE) dan Mikrotik Router
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sebagai  perangkat  pendukung  sistem  juga  sebagai  solusi  untuk  menangani  ip

publik dynamic di SMK Pelita Pesawaran.

1.3 Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan : 

a. Penelitian  menggunakan  satu  perangkat  server  IBM  Intel  Xeon  dan

Mikrotik Routerboard yang sudah dimiliki SMK Pelita Pesawaran.

b. Melakukan pengujian untuk penggunaan  resource hardware server tanpa

virtualisasi  untuk  mengetahui  besaran  resource yang  terpakai  dan  juga

melakukan pengujian server  berbasis  virtualisasi  dengan menjalankan 3

mesin virtual.

c. Mengimplementasikan  server  berbasis  virtualisasi,  membangun  virtual

mesin untuk menjalankan masing-masing sistem operasi server yang akan

digunakan untuk layanan webserver yang dapat diakses dari jaringan lokal

atau dari publik.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin di capai dari penelitian ini adalah membangun

Infrastruktur server untuk kebutuhan webserver dan database server, membangun

server  yang  dapat  diakses  dari  jaringan  lokal  maupun  jaringan  publik  dengan

keterbatasan perangkat jaringan dan server. Meminimalisasi penggunaan jumlah

perangkat  server  serta  untuk  mengoptimalkan  kinerja  server.  Sehingga  setelah

impelementasi di lakukan, sistem dapat diakses dengan baik dan dapat menghemat

sumber daya listrik maupun perangkat keras.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah : 
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a. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan tentang konsep teknologi virtualisasi untuk

mengoptimalkan  processor yang memiliki  inti  core lebih dari satu serta

mampu  membangun  dan  mengimplementasikan  Server  berbasis

virtualisasi di SMK Pelita Pesawaran.

b. Bagi Instansi Sekolah

Dengan menerapkan penggunaan server berbasis virtualisasi seperti yang

dibahas  di  penelitian  ini,  sekolah  memiliki  layanan  server   dengan

keterbasan perangkat jaringan dan perangkat server, akan tetapi tetap dapat

berjalan  baik  dengan  kebutuhan  perangkat  server  yang  lebih  sedikit,

menghemat  sumber  daya  listrik,  dan  mengoptimalkan  penggunaan

resource hardware dari perangkat server yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan tugas akhir, masing-masing bagian terdiri  dari

sub-sub bagian, yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,  rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori singkat tentang hal-hal yang berhubungan

dengan penelitian yang akan dibahas yaitu virtualisasi server proxmox ve, cluster

high avalaibility,  Mikrotik dan referensi-referensi tentang pengembangan server

proxmox yang akan digunakan.

BAB III  METODE PENELITIAN
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Pada Bab ini membahas tentang metode penelitian yang dilakukan, lokasi

penelitian serta analisa kebutuhan baik perangkat keras maupun perangkat lunak

dan pengujian sistem.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian implementasi server virtualisasi

menggunakan proxmox ve dan mikrotik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.
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