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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2. 1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian dibuat oleh penulis berdasar dari penelitian-penelitian yang ada 

sebelumnya yaitu “OpenStack Deployment on Multi-Controllers Using DevStack 

and Integration of Keystone with Centralized LDAP Server” (Journal et al., 2015). 

Penelitian tersebut meneliti tentang pengoperasian sistem openstack menggunakan 

devstack dan penggunakan Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) hasil 

penelitiannya dimana sistem cloud berhasil di bangun dan dioperasikan dengan baik 

sehingga penelitian ini memberikan kesimpulan mengenai keuntungan menggukan 

jaringan sistem cloud karena informasi dapat dikelompokkan ke dalam wadah dan 

klien dapat dengan mudah dan mengakses wadah tersebut dimana dan kapanpun 

dibutuhkan. 

Penelitian selanjutnya adalah “Cloud Computing with Open Source Tool: 

OpenStack” (Pol, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya 

openstack sebagai cloud penyedia dan instalasinya. Penelitian ini menjelaskan 

komponen-komponen openstack serta cara pengoperasiannya kedalam bentuk 

virtual machines (VMs). Penelitina ini juga mengambil kesimpulan bahwa 

OpenStack adalah opensumber perangkat lunak yang digunakan untuk dirancang 

agar peneliti dan administrator dapat menggunakan infrastruktur sebagai layanan 

Infrastructure as a Service (IaaS) dan menyediakan alat untuk membuat dan 

mengelola virtual machines (VMs) di atas sumber daya yang ada. 
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Penelitian yang berjudul “Implementation of Storage Tiering Using 

OpenStack to Improve Data dynamics on Cloud Computing” (Kulkarni, Bhosale, 

& April, 2015). Penelitian ini menjabarkan tentang sebuah scenario bisnis terhadap 

data-data yang berjumlah banyak untuk disimpan. Penelitian ini memberikan solusi 

openstack sebagai metode yang digunakan untuk permasalahan tersebut dengan 

memindahkan data-data yang jarang digunakan ke cloud openstack yang lebih 

murah untuk mengurangi biaya peyimpanan keseluruhan. 

Penelitian lain yang membahas tentang “Open Source Solution for Cloud 

Computing Platform Using OpenStack” (Kumar et al., 2014). Pada penelitian ini 

menjelaskan tentang perangkat lunak open source yang populer dan umum 

digunakan yaitu OpenNebula Eucalyptus dan OpenStack. Semua perangkat lunak 

open source memungkinkan pengguna untuk memilih layanan yang lebih baik 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian ini menjelaskan OpenStack adalah 

opensumber perangkat lunak yang digunakan untuk dirancang agar peneliti dan 

administrator dapat menggunakan infrastruktur sebagai layanan (IaaS) dan 

menyediakan alat untuk membuat dan mengelola mesin virtual (VM) di atas sumber 

daya yang ada. Penelitian ini juga mengutarakan penelitiannya lebih lanjut sedang 

terjadi dalam teknologi baru yang mengevaluasi kinerjanya dalam konfigurasi 

ulang dinamis dalam Komputasi IaaS Cloud. 

Selanjutnya adalah penelitian tentang “Analisis dan Perancangan 

Infrastruktur Private Cloud Dengan Openstack” (Fauzan, Fiade, & A, 2017). 

Penelitian ini menggunakan metode Network Development Life Cycle (NDLC) 

sebagai metode tahapan-tahapan proses perancangan sistem private cloud yang 
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dilakuakan oleh peneliti. Penelitian ini juga berhasil membagikan infrastruktur IT 

di pusat IT dengan Openstack. 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam melakukan penelitian tentang sistem cloud dengan openstack ini, 

penulis membuat beberapa landasan teori. Landasan teori adalah kumpulan dari 

teori – teori yang dipakai dalam penelitian penulis, dimana teori – teori ini nantinya 

akan berguna untuk memperkuat pengertian dari studi terkait. Landasan teori yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling 

berhubungan satu sama lain untuk mencapai seuah tujuan tertentu. Jaringan 

komputer yang saling berhubungan ini juga daapt saling berbagi sumber daya 

berupa software maupun hardware seperti printer, file dan hingga komunikasi 

secara elektronik diantara satu dan yang lainnya. Jaringan Komputer dapat 

terhubung dan saling berkomunikasi satu dengan lainnya daapt menggunakan 

media kabel, gelombang radio, saluran telepon, infrared ataupun satelit. Adanya 

jaringan komputer, membuat komputer dapat melakukan banyak pekerjaan serta 

dapat membantu efisiensi dan efektifitas dalam kehidupan sehari-hari (Dedy 

Haryanto & Riadi, 2014). 

Sedangkan menurut (Ahlawat, Anand, & Student, 2014) Jaringan 

komputer adalah sistem komputer yang saling berhubungan untuk tujuan berbagi 

digital informasi. Konsep jaringan dimulai pada 1962 ketika server di 
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Massachusetts Institute of Technology terhubung ke server di Santa Monica, 

California. Sejak saat itu semakin banyak komputer dan jaringan komputer telah 

meningkat secara signifikan. 

Local Area Network (LAN) adalah sebuah jaringan yang berskala kecil 

dan bersifat cangkupan kecil atau lokal. LAN menghubungkan satu komputer atau 

lebih dengan yang lainnya dalam satu area atau lokasi yang sama. (Sari, Sudarsono, 

& Hayadi, 2013).  

Metropolitan Area Network (MAN) yaitu suatu jaringan komputer dalam 

sebuah kota dengan dapat mentransfer data dengan berkecepatan tinggi yang 

biasanya menghubungkan beberapa lokasi seperti kampus, sekolah, kantoran dan 

gedung pemerintahan. Jaringan MAN ini juga merupakan gabungan-gabungan dari 

beberapa jaringan LAN yang bisa mencapai 10 - 50 kilo meter (Wongkar, Sinsuw, 

& Xaverius, 2015). 

Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang berskala lebih luas 

dibandingkan dengan jaringan LAN dan jaringan MAN. Jaringan ini dapat 

menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lokal lainnya hinggga jaringan 

yang berada pada lokasi berbeda. Bahkan jaringan ini juga bisa menghubungkan 

jaringan antar kota, negara hingga benua. Jaringan ini biasanya membutuhkan 

router atau saluran komunikasi publik dalam penggunaannya (Wijaya, Robet, & 

Robin, 2015). 
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2.2.2 Internet 

Internet merupakan jaringan komputer. Seperti jalan raya, yang dapat di 

lalui berbagai sarana transportasi seperti kendaan bermotor, kendaran roda empat, 

dan kendaraan lainnya yang memiliki kegunaan masing-masing (Prayitno & Safitri, 

2015). 

Sedangkan menurut (Operasi & Redhat, 2013) internet merupakan 

gabungan dari milyar-milyar jaringan besar di seluruh dunia. Pengguna internet 

dapat saling berhubungan satu sama lainnya tanpa adanya batasan waktu, ruang, 

jarak,bangsa dan benua. Pengguna internet dapat melakukan berbagai hal yang 

sangat banyak dengan melalui internet, seperti dapat mencari informasi di hosting, 

belanja (e-commerce), e-mail , mengobrol (chatting), dan research. 

 

2.2.3 Virtualisasi 

   Virtualiasai juga diartikan sebagai suatu bentuk virtual yang bersifat fisik 

seperti sistem operasi, penyimpanan data dan sumber daya jaringan. Dengan adanya 

virtualisasi memungkinkan sebuah computer fisik dapat menjalankan beberapa 

computer virtual secara bersamaan. Virtualisasi juga memungkinkan pengguna 

untuk dapat dengan mudah meningkatkan kinerja sistem sesuai dengan 

kemampuannya cukup hanya menambhakan atau mengurangi sejumlah processor 

secara virtual (Afriansyah, Rochim, & Widianto, 2016). 

   Virtualisasi adalah teknik membagikan fisik computer menjadi beberapa 

bagian. Beberapa dari mesin virtual ini dapat berjalan di host komputer dan masing-

masing memiliki sistem operasi sendiri dan aplikasi. Ini memberikan ilusi kepada 
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proses pada mesin virtual ini seolah-olah mereka berjalan di komputer fisik, tetapi 

kenyataannya mereka berbagi perangkat keras. Virtualisasi juga memungkinkan 

pengguna untuk membuat, menyalin, berbagi, bermigrasi, dan memutar kembali 

mesin virtual, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan berbagai aplikasi 

(Sunitha, 2014). 

 

2.2.4 Cloud Computing atau Komputasi Awan 

Cloud computing menurut (Lumena, Anton, & Nainggolan, 2016) adalah 

salah satu teknologi yang sangat mempermudah berbagai kalangan berupa kalangan 

industri, perkantoran, dan perbankan dalam segi kemudahan dalam menggunakan 

layanan, mengoperasikannya dan proses update data yang sangat cepat karena 

langsung terjadi perubahan terhadap data tersebut. 

Cloud computing menurut (Khalil, Khreishah, & Azeem, 2014) dibagi 

menjadi beberapa model. Awan saat ini dikerahkan dalam salah satu dari empat 

model penyebaran: 

1. Cloud publik di mana infrastruktur fisik dimiliki dan dikelola oleh 

penyedia layanan. 

2. Awan komunitas di mana infrastruktur fisik dimiliki dan dikelola oleh 

konsorsium organisasi. 

3. Awan pribadi di mana infrastruktur dimiliki dan dikelola oleh 

organisasi tertentu. 

4. Cloud hybrid yang mencakup kombinasi tiga model sebelumnya. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi Model-Model Cloud. 

Cloud computing atau komputasi awan secara umum merupakan 

gabungan dari beberapa teknologi komputer dengan pengembangan basis awan 

sebutan lain untuk Internet yang di wujudkan dalam bentuk layanan atau aplikasi 

yang dapat di akses melalui internet. Cloud computing mempunyai tiga tingkatan 

menurut (Nuryati, Hanuranto, & Mayasari, 2017) sebagai berikut :  

1. Software as a Service (SaaS) 

Layanan ini hanya menyediakan software sebagai service kepada 

pengguna, dimana pengguna hanya dapat langsung menggunakan 

software atau aplikasi yang telah disediakan oleh perengkat atau 

sumber.  

2. Platform as a Service (PAaS) 

Layanan ini menyediakan platform untuk aplikasi yang pengguna 

jalankan pada cloud computing. Layanan ini dapat di analogikan 

dengan penyewaan sebuah “rumah” beserta lingkungan nya (sistem 
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operasi, network, database engine, framework aplikasi, dll) untuk 

aplikasi yang akan di jalankan oleh pengguna.  

3. Infrastructure as a Service (IAaS) 

Layanan ini menyediakan infrastruktur jaringan teknologi informasi 

seperti komputasi, storage, memory, network, DLL 

 

2.2.5 OpenStack  

OpenStack adalah kumpulan proyek perangkat lunak terbuka yang 

dikembangkan oleh pengembang dan teknologi komputasi awan yang dapat 

digunakan untuk mengatur dan menjalankan komputasi awan dan infrastruktur 

penyimpanan. Layanan openstack Ini terdiri dari tiga proyek perangkat lunak inti 

yaitu OpenStack Compute Infrastructure juga disebut Nova, Infrastruktur 

Penyimpanan Objek OpenStack juga disebut Infrastruktur Layanan Gambar Swift 

dan OpenStack juga disebut Glance (Sonali, 2013). 

Gambar 2.2 Arsitektur Openstack. 
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Menurut  (Nuryati et al., 2017) opentstack di bagi atas beberapa 

komponen   yang memiliki fungsi masing-masing diantaranya : 

a. Networking (Neutron) 

Merupakan sistem yang menyediakan jaringan seperti tempat 

pengaturan jarigan subnet, router dan gateway. 

b. Compute (Nova) 

Merupakan otak dari cloud yang dapat mengelolah jaringan dengan 

skala besar secara virtualisasi.  Nova juga dapat mengatur proses dan 

alokasi CPU untuk setaip mesin virtual. 

c. Block Storage (Cinder) 

Merupakan layanan peyimpana blok untuk computer instance. Cinder 

juga dapat mengatur kebutuhan media penyimpanan database, dan 

akses pada penyimpanan blok dan snapshot management. 

d. Objeck Storage (Swift) 

Merupakan temapt penyimpanan yang sangat besar sehingga dapat 

menyimpan objek, file atau data. Swift juga dapat menerima data yang 

sangat banyak dan dapat menyimpan data yang tidak terstruktur tanpa 

batas. 

e. Dashboard (Horizon) 

Merupakan tampilan web browser untuk openstack. Dimana semua 

perangkat menjadi satu tampilan dan dapat di atur di horizon ini. 
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