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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini dilakukan oleh Sirajuddin, Achmad Affandi, dan Eko Setijadi 

yang berjudul “Rancang Bangun Server Learning Management System Menggunakan 

Load Balancer dan Reverse Proxy” Load balancing adalah teknik untuk 

mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang, agar 

trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap 

dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Salah satu jenis load balancer 

adalah HaProxy, yaitu sebuah software load balancer untuk aplikasi TCP dan HTTP, 

HaProxy dipilih karena memiliki kemampuan mengontrol trafik dari masing-masing 

request data dari klien, bukan hanya berdasarkan jumlah koneksi yang masuk, selain 

itu HaProxy dipilih karena terdapat fitur untuk menampilkan statistik dari penggunaan 

masing-masing web server yang dikontrolnya.(Sirajuddin, Affandi, & Setijadi, 2013) 

Penelitian ini dilakukan oleh Eko Sumarno dan Hanugrah Probo Hasmoro yang 

berjudul “Implementasi Metode Load Balancing dengan Dua Jalur” Load Balancing 

adalah proses pendistribusian beban terhadap sebuah servis yang ada pada sekumpulan 

server atau perangkat jaringan ketika ada permintaan dari pemakai. Ketika banyak 

permintaan dari pemakai maka server tersebut akan terbebani karena harus melakukan 

proses pelayanan terhadap permintaan pemakai. 
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Gambar 1 : Arsitektur server menggunakan load balancing. 

Solusi yang cukup bermanfat adalah dengan membagi-bagi beban yang datang ke 

beberapa server, Jadi tidak berpusat ke salah satu server jaringan saja. Teknologi itulah 

yang disebut Teknologi Load Balancing. Dengan Teknologi Load Balancing maka 

dapat diperoleh keuntungan seperti menjamin reabilitas servis, availabilitas dan 

skalabilitas suatu jaringan. Keuntungan menggunakan load balancing adalah jika salah 

satu line speedy bermasalah maka koneksi internet tidak akan terputus karena masih 

ada line speedy yang satu. Tapi jika menggunakan model konvensional bila salah satu 

line speedy mengalami gangguan maka semua komputer yang terhubung dengannya 

akan mengalami gangguan koneksi.(Sumarno & Hasmoro, 2014) 
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2.2 Landasan Teori 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa landasan teori. Landasan 

teori merupakan informasi yang digunakan untuk memperkuat teori dalam suatu 

penelitian. Berikut teori yang digunakan dalam penelitian : 

2.2.1 Load Balancing 

Load Balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua 

atau lebih jalur koneksi secara seimbang, agar trafik dapat berjalan optimal, 

memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload 

pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah 

memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga 

mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer, jalur jaringan, 

CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya, untuk mendapatkan pemanfaatan sumber 

daya yang optimal. (Sumarno & Hasmoro, 2014) 

Load Balancing adalah proses pendistribusian beban terhadap sebuah servis 

yang ada pada sekumpulan server atau perangkat jaringan ketika ada permintaan dari 

pemakai. Ketika banyak permintaan dari pemakai maka server tersebut akan terbebani 

karena harus melakukan proses pelayanan terhadap permintaan pemakai. 

Ada dua alasan utama penggunaan load balancing pada web server ataupun 

service lainnya, yaitu : 

1. Waktu response. Implementasi load balancing dapat meningkatkan waktu

akses terhadap sebuah service, dalam hal ini permintaan halaman web.
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2. Redundasi. Misalkan sebuah service berjalan di tiga server, ketika salah

satu server down, maka server lain dapat mengambil alih tugas dari server

yang down.(Nuryati, Hanuranto, & Mayasari, 2017)

2.2.2 Cara Kerja Load Balancing 

Load Balancer (perangkat load balancing) menggunakan beberapa peralatan 

yang sama untuk menjalankan tugas yang sama. Hal ini memungkinkan pekerjaan 

dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan apabila dikerjakan oleh hanya 1 peralatan 

dapat meringankan beban kerja peralatan, serta mempercepat waktu respons. Load 

balancer bertindak sebagai penengah diantara layanan utama dan pengguna, dimana 

layanan utama merupakan sekumpulan server/mesin yang siap melayani banyak 

pengguna. 

Disaat load balancer menerima permintaan layanan dari user, maka permintaan 

tersebut akan diteruskan ke server utama. Biasanya load balancer dengan pintar dapat 

menentukan server mana yang memiliki load yang lebih rendah dna respons yang lebih 

cepat. Bahkan bisa menghentikan akses ke server yang sedang mengalami masalah dan 

hanya meneruskannya ke server yang dapat memberikan layanan. Hal ini salah satu 

kelebihan yang umumnya dimiliki load balancer, sehingga layanan seolah-olah tidak 

ada gangguan di mata pengguna.(Sumarno & Hasmoro, 2014) 
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2.2.3 Algoritma Load Balancing 

Ada banyak algoritma yang digunakan pada load balancing, namun yang paling 

umu dan banyak digunakan yaitu sebagai berikut : 

1. Round Robin. Algoritma Round Robin merupakan algoritma yang paling

sederhana dan banyak digunakan oleh perangkat load balancing. Algoritma

ini membagi beban secara bergiliran dan berurutan dari satu server ke server

lain sehingga membentuk putaran.

2. Ratio. Ratio (rasio) sebenarnya merupakan sebuah parameter yang

diberikan untuk masing-masing server yang akan dimasukkan kedalam

sistem load balancing. Dari parameter Ratio ini, akan dilakukan pembagian

beban terhadap server-server yang diberi rasio. Server dengan rasio terbesar

diberi beban besar, begitu juga dengan server dengan rasio kecil akan lebih

sedikit diberi beban.

3. Fastest. Algoritma yang satu ini melakukan pembagian beban dengan

mengutamakan server-server yang memiliki respon yang paling cepat.

Server di dalam jaringan yang memiliki respon paling cepat merupakan

server yang akan mengambil beban pada saat permintaan masuk.

4. Least Connection. Algoritma Least connection akan melakukan pembagian

beban berdasarkan banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh sebuah

server. Server dengan pelayanan koneksi yang paling sedikit akan diberikan

beban yang berikutnya akan masuk.
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2.2.4 Ubuntu 

Linux Ubuntu merupakan distro linux yang stabil dan cukup handal. Dengan adanya 

aplikasi network traffic monitoring pada jaringan VPN dapat membantu pihak 

administrator untuk memantau lalu lintas data sehingga penggunaan internet lebih 

optimal.(Lizarti & Agustin, 2015) 

2.2.5 Server 

Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan 

(service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor 

yang bersifat scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi 

khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan (network operating system). 

Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses 

terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas 

atau alat pencetak (printer), dan memberikan akses kepada workstation anggota 

jaringan. (Lukitasari & Oklilas, 2014) 

2.2.6 Web Server 

Web server adalah perangkat lunak yang menjadi tulang belakang dari World 

Wide Web (www). Web server menunggu permintaan dari client yang menggunakan 

browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla, dan program browser 

lainnya. Jika ada permintaan dari browser, maka web server akan memproses 

permintaan itu kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang diinginkan 

kembali ke browser. Data ini mempunyai format yang standar, disebut dengan format 

Steven. Analisis dan Perancangan Load Balancing Webserver Menggunakan Haproxy.
UIB Repository©2019



12 

Universitas Internasional Batam 

SGML (Standard General Markup Language). Data yang berupa format ini kemudian 

akan ditampilkan oleh browser sesuai dengan kemampuan browser 

tersebut.(Lukitasari & Oklilas, 2014) 

2.2.7 Haproxy 

HAProxy merupakan salah satu open soure yang menyediakan load balancer 

berupa software-based dan merupakan mesin penyeimbang beban bawaan (balancer) 

yang ada di OpenStack. Penyeimbang beban berbasis HAProxy ini memiliki akses 

jaringan ke client dengan mengirim dan menerima request pada neutron menggunakan 

alamat IP yang disebut VIP (Virtual IP).(Nuryati et al., 2017) 

HAProxy adalah sebuah aplikasi opensource berbasis Linux yang biasa 

digunakan sebagai load balancing trafic jaringan. Load balancing adalah teknik untuk 

mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar 

trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap 

dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Teknik balancing dapat 

menggunakan beberapa cara yang berbeda, tergantung kekompleksan yang 

ada.(Nuryati et al., 2017) 

2.2.8 Apache Benchmark 

Apache Benchmark merupakan tools yang bisa digunakan untuk mengukur 

performance dari web server, salah satunya dengan menggunakan web stress tool untuk 

windows. Namun bisa juga menggunakan Apache Benchmark (AB) dari Apache HTTP 

Server salah satu web server yang banyak digunakan di internet. 
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Apache Benchmark ini adalah tools untuk mengukur performance apache, 

dengan AB kita dapat melihat kapabilitas apache untuk melayani request dari client. 

(Utomo, Iswahyudi, & Rachmawati, 2017) 

2.2.9 OSI Layer 

Protokol jaringan Open Systems Interconnection (OSI) Layer dikembangkan 

oleh International Organization for Standardization (ISO). Dalam model struktur 

protokol OSI Layer, protokol dibagi kedalam 7 lapis layanan. Dalam struktur model 

berlapis ini, setiap lapis protocol melaksanakan bagian-bagian dari seluruh fungsi yang 

diperlukan dalam komunikasi data.  

Setiap lapisan protokol dalam OSI Layer diikuti oleh lapisan protokol yang 

lebih rendah berikutnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang lebih sederhana. 

Setiap lapisan protocol yang lebih rendah memberi layanan bagi lapisan protokol yang 

ada diatasnya, dan perubahan yang terjadi dalam sebuah lapisan protokol tidak 

mempengaruhi lapisan protokol lainnya.(Muhammad & Hasan, 2016)  

Berikut adalah setiap lapis (layer) layanan dalam protokol jaringan model OSI 

Layer : 

1. Physical Layer

Physical layer berfungsi melakukan translasi fisik dari informasi yang

didapatkan dalam sebuah paket diubah menjadi jalur sinyal aktual. Lapisan

ini tidak mengandung informasi apapun kedalam paket yang diperoleh dari

lapisan diatasnya.
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2. Data Link Layer

Data Link Layer bertanggung jawab dalam 2 hal :

- Memberikan petunjuk kepada paket dalam melewati link dalam

jaringan.

- Memberikan “frame” pada paket yang dikirim, yaitu dengan

menambahkan alamat fisik tujuan kedalam paket.

3. Network Layer

Network Layer bertanggung jawab dalam pengiriman beberapa paket

(pada lapisan yang lebih rendah) dalam 2 hal yaitu:

- Menambahkan alamat jaringan dan informasi lain ke dalam paket yang

dikirim. 

- Melakukan perintah terhadap rute yang akan dilalui oleh paket yang 

ditransmisikan melalui jaringan.  

4. Application Layer

Application Layer berfungsi untuk memberikan layanan aplikasi bagi para

end users.

5. Presentation Layer

Presentation Layer memiliki beberapa layanan, yakni :

- Fungsi dari presentation layer yang pertama adalah untuk melakukan

enkripsi pada data. Proses enkripsi merupakan proses pengkodean data 

untuk tujuan keamanan, dimana data baru akan bisa dibuka dan juga 

diakses ketika sudah dilakukan proses deskripsi. 
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- Memastikan bahwa data yang masuk dan ditransmisikan ke dalam 

jaringan sudah mengecil, sehingga dapat lebih mudah untuk 

ditransmisikan. 

6. Session Layer

Session Layer memiliki 2 layanan, yakni :

- Mengelola proses komunikasi 2 arah, misalnya “sessions” komunikasi.

- Memberikan layanan sinkronisasi.

7. Transport Layer

Fungsi utama transport layer untuk memecah data atau paket data ke dalam

bentuk-bentuk paket yang lebih kecil. Proses ini dilakukan untuk

mempermudah proses pengiriman data yang berjalan di dalam jaringan

komputer tersebut.(Muhammad & Hasan, 2016)

2.2.10 IP Address 

IP address merupakan identifikasi dari setiap host yang tidak boleh sama pada 

jaringan internet yang terdiri dari sekumpulan bilangan biner 32 bit terbagi atas 4 

segmen. Pembacaan IP address direpresentasikan dalam bilangan desimal yang 

dipisahkan oleh titik antara 0 hingga 255. Beberapa IP address yang tidak bisa 

digunakan untuk host internet. IP address ini digunakan untuk host-host LAN untuk 

keperluan jaringan local. Hal ini disebut private IP address.(Hadiwijaya, Darjat, & 

Zahra, 2014) 
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