
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring Perkembangan ilmu pengetahuan hingga teknologi yang 

berkembang pesat dari zaman ke zaman. Penemuan sejumlah imajinasi manusia 

yang dirancang sudah mulai menggantikan kerja manual manusia menjadi lebih 

mudah dan efisien. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat di era ini, 

tentunya dibidang teknologi komputer, membangun sebuah persaingan dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang positif untuk mampu mempermudah dan 

mempercepat kinerja manusia (Sunaryo, Agus Tedyyana, 2017). 

Perkembangannya ilmu pendidikan terutama dibidang teknologi computer, 

yang menimbulkan rasa kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakannya dari 

segi perangkat, penyimpanan data, interaksi sosial antar kalangan, dan aplikasi. Hal 

ini tidak terpungkiri juga sarana internet menjadi salah satu teknologi yang telah 

menjalar ke seluruh kalangan-kalangan masyarakat. Beberapa permasalahan juga 

muncul dalam kehidupan sehari-hari berupa pengelolahan jaringan komputer jika 

terjadi perubahan. Perlunya sistem operasi dan aplikasi komputer untuk membantu 

kinerja pekerjaan (Fauziah, 2013). 

Permasalahan juga timbul dengan adanya ukuran data yang semakin hari 

semakin meningkat. Sungguh sangat tidak efisien dan relevan lagi jika memilih 

untuk membeli dan menambah perangkat baru selain dengan harga yang relatif 
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mahal, kenyamanan serta kemudahan untuk dapat diakses kapan dan dimanapun 

juga akan terbatasi. Dari permasalahan tersebut didapatkan sebuah solusi yang 

memanfaatkan perkembangan teknologi penyimpanan di awan atau komputasi 

awan yang dikenal dengan istilah cloud computing (Santiko & Rosidi, 2018). 

Cloud Computing adalah paradigma komputasi modern yang menyediakan 

infrastruktur TI dan itu sangat persyaratan penting untuk perusahaan IT. Cloud 

Computing menyediakan layanan penting, misalnya infrastruktur sebagai layanan 

(IaaS), jaringan sebagai layanan (NaaS), platform sebagai layanan (PaaS), 

perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Komputasi awan adalah model untuk 

memungkinkan akses jaringan di mana-mana, sesuai permintaan ke kumpulan yang 

dapat dikonfigurasi sumber daya komputasi seperti jaringan, server, penyimpanan, 

aplikasi, dan layanan yang dapat dengan cepat disediakan dan dirilis dengan upaya 

manajemen yang minimal. Clien Cloud dapat mengakses dan menggunakan 

layanan dari aplikasi cloud menggunakan browser, perangkat seluler, sementara 

semua data serta perangkat lunak disimpan di server di alokasi terpencil, yang juga 

digunakan untuk melakukan semua tugas berat (Kumar, Gupta, Charu, Jain, & 

Jangir, 2014). 

OpenStack didirikan oleh NASA dan Rackspace Hosting yang 

berkembang pesat menjadi komunitas perangkat lunak global dari para 

pengembang yang berkolaborasi pada sistem operasi cloud sumber terbuka standar 

dan berskala besar. Cloud computing adalah konsep yang cukup baru yang 

menyatukan semua teknologi (layanan Web, virtualisasi, arsitektur berorientasi 

layanan, komputasi grid, dll.) dan model bisnis yang digunakan untuk memberikan 
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kemampuan TI (perangkat lunak, platform, perangkat keras) sebagai permintaan 

layanan, scalable dan elastis. OpenStack adalah inisiatif industri berdasarkan 

kolaborasi global pengembang dan cloud teknologi komputasi menghasilkan sistem 

operasi komputasi awan standar terbuka untuk umum dan awan pribadi (Pol, 2016). 

Secara umum ada tiga cara utama untuk menyebarkan cloud OpenStack 

termasuk prosedur penyebaran Manual, DevStack dan paket opestack lainnya. 

DevStack telah berevolusi untuk mendukung sejumlah besar opsi konfigurasi dan 

platform alternatif dan layanan pendukung. DevStack adalah skrip / alat yang 

awalnya dikembangkan untuk mempercepat penyebaran OpenStack untuk tujuan 

pengembangan, karenanya "Dev" Stack merupakan pengaturan instalasi multi-

simpul menjalankan layanan OpenStack dengan aktif node yang berbeda dan dapat 

melakukan instalasi cloud openstack secara single mechine (Journal, Science, & 

Technology, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Analisa Dan Perancangan Sistem Cloud Berbasis Openstack Menggunakan 

Devstack”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa rumusan masalah juga dirangkumkan penulus berlandaskan 

pada uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menganalisa system cloud berbasis openstack menggunakan 

devstack? 
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2. Bagaimana merancang system cloud berbasis openstack menggunakan 

devstack? 

3. Bagaimana mengoperasikan system cloud berbasis openstack 

menggunakan devstack? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian lebih fokus dan terarah serta dapat 

mempermudah peneliti untuk mengetahui dan mengukur perkembangan dan 

peningkatan penelitian, maka peneliti membuat batasan masalah pada penelitian ini, 

yaitu: 

1. Area penelitian akan terbatas pada proses perancangan sistem cloud 

menggunakan OpenStack dengan metode penginstalasian Devstack. 

2. Media yang digunakan penulis berbasis virtualisasi dan menggunakan 

sistem operasi Ubuntu Server. 

3. Penelitian hanya berlingkup pada fitur - fitur yang ada pada devstack 

berupa jaringan, penyimpanan, image/source, dan projek. 

 

1.4  Tujuan Proyek 

Tujuan tugas akhir dengan topik “Analisa dan Perancangan Sistem Cloud 

Berbasis Openstack Menggunakan Devstack” tersebut mempunyai tujuan antara 

lain: 

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang cloud computing atau komputasi 

awan menggunakan perangkat opensource. 
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2. Merancang sebuah sistem cloud computing berbasis Openstack 

menggunakan devstack sebagai sistem cloud berbasis IaaS. 

3. Sebagai syarat kelulusan Strata 1 (S-1) di Universitas Internasional Batam. 

4. Agar penulis mampu mempraktekkan pengetahuan dan wawasan penulis 

tentang perancangan Sistem Cloud Berbasis Openstack Menggunakan 

Devstack. 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari penelitian analisa dan perancangan Sistem Cloud 

Berbasis Openstack Menggunakan Devstack, yaitu: 

1. Bagi User/Pembaca 

a. Mengedukasi masyarakat terutama perusahaan, instansi dan tempat 

lainnya yang menggunakan Sistem Cloud agar mengetahui beberapa 

perangkat prabayar openstack juga dapat digunakan sebagai aplikasi 

komputasi awan.  

b. Memberikan informasi kepada masyarakat terutama perusahaan-

perusahan, instansi dan sarana pendidikan mengenai Sistem Cloud 

Berbasis Openstack Menggunakan Devstack. 

c. Sebagai sistem yang dapat digunakan sebagai referensi oleh instansi 

perkantoran, sistem administrasi atau kantor administrator. 

2. Bagi Penulis 

a. Meningkatkan pengetahuan terkait Sistem Cloud Berbasis 

Openstack Menggunakan Devstack 
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b. Menyelesaikan proyek mata kuliah tugas akhir dalam perkuliahan. 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas mengenai tujuan pustaka yang didapatkan. 

Hasil penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan sekarang akan dibahas pada bab ini serta landasan teori 

yang berisikan teori – teori yang akan dijadikan landasan pengertian 

program yang digunakan pada penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang desain, metode penelitian, atau 

pendekatan yang akan digunakan dalam menjawab berbagai 

permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan akhir penelitian, serta 

tahapan penelitian secara rinci, singkat dan jelas. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini akan menguraikan beberapa implementasi penelitian hingga 

perancangan sistem cloud menggunakn devstack yang telah di analisis, 
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direncanakan dan memuat pembahasan tentang hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 

dari keseluruhan laporan tugas akhir dan temuan-temuan yang 

didapatkan dari hasil analisa serta pembahasan tentang sistem cloud 

atau komputasi awan. 

Raprilzal Cannoto, Analisa dan Perancangan Sistem Cloud berbasis Openstack menggunakan 
Devstack, 2019 
UIB Repository©2019


	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Batasan Masalah
	1.4  Tujuan Proyek
	1.5  Manfaat Proyek
	1.6  Sistematika Pembahasan




