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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengangkat beberapa penelitian 

terdahulu yang mempunyai topik atau tujuan yang sama sehingga dapat menjadi 

referensi atau panduan dalam penelitian ini. Pada penelitian berjudul Comparing 

Containers versus Virtual Machines for Achieving High Availability oleh (Li & 

Kanso, 2015) menjelaskan bahwa virtualisasi merupakan salah satu solusi untuk 

penggunaan atau penyederhanaan resources dari perangkat keras atau fisik. Dan 

pada penelitian tersebut dijelaskan juga bahwa dengan adopsi perkembangan 

teknologi virtualisasi yang semakin berkembang seperti high-availability yang 

diimplementasikan pada virtualisasi telah mendapat dan menarik perhatian yang 

besar. 

Berikutnya pada penelitian oleh (Kusuma P, Munady, & Sanjoyo Dwi, 

2017) dengan judul Implementasi dan Analisis Computer Clustering System dengan 

Menggunakan Virtualisasi Docker yang dimana pada penelitian ini menyebutkan 

sesuai dengan tingginya penggunaan aplikasi web dibutuhkan arsitektur yang 

mumpuni dan teknologi virtualisasi container merupakan solusi yang dapat 

menjalankan sistem secara distribusi dan mudah dijalankan serta mempunyai 

tingkat skalabilitas yang tinggi, dan mem-provide zero down-time, dan fault 

tolerance pada sistem. 

Selanjutnya terdapat penelitian dengan judul Implementasi Docker untuk 

Pengelolaan Banyak Aplikasi Web oleh (Bik Romadlon & Asmunin, 2017), pada 

penelitian ini menjelaskan teknologi virtualisasi menjadi solusi untuk masalah 

heterogenitas dimana yang maksudnya versi library/tools nya berbeda dalam suatu 

system. Pada penelitian ini dikatakan juga bahwa docker merupakan satu sistem 

kontainerisasi yang banyak diterapkan dalam web hosting, docker dalam 

pemanfaatan web hosting memudahkan dalam deployment untuk aplikasi web. 

Pada penelitian Implementasi Load Balancer dengan Lightweight 

Virtualization Menggunakan Docker untuk Layanan Video on Demand oleh 

(Indrawati & Sanjoyo, 2019) mengimplementasikan teknologi load balancer pada 
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virtualisasi container dengan tujuan agar beban trafik dibagi atau dikirim ke 

beberapa server agar server tidak mengalami beban trafik yang dapat 

mengakibatkan server down dan overload. Serta pada penelitian ini menjelaskan 

hasil atau metode/algoritma yang paling baik digunakan pada load balancer adalah 

least connection yang dapat mendukung penurungan penggunaan resources dari 

CPU sebesar 5.17%. 

Dan pada penelitian Implementasi Cluster Management Dengan Docker 

Swarm Pada Aplikasi Web oleh Triutomo, (2019) menyatakan sebagian besar 

aplikasi web masih menggunakan backend server atau single server yang dimana 

apabila server mengalami beban trafik atau request dapat menyebabkan server atau 

web tidak dapat diakses dalam jangka waktu tertentu. Clustering web dengan 

menggunakan docker swarm sebagai aplikasi/tool untuk memanajemen dan 

meningkatkan kehandalan serta keefektifitasan pada aplikasi web dijadikan sebagai 

solusi untuk permasalahan yang telah disebutkan, sehingga apabila server down 

akan ada satu server sebagai replica atau server cadangan yang dapat menerima 

beban atau request dari pengguna. 

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis cantumkan 

dalam laporan ini, penulis merangkum kembali inti atau kesimpulan dari penelitian 

terdahulu dalam sebuah tabel, kesimpulannya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Tahun Kesimpulan 

Li & Kanso 2015 Menjelaskan bahwa teknologi 

virtualisasi menjadi solusi dalam 

penyederhanaan resources dari 

perangkat keras atau fisik serta 

keuntungan penggunaan/implementasi 

virtualisasi. 

Kusuma P, Munady, & 

Sanjoyo Dwi 

2017 Dalam penelitian ini menyimpulkan 

dalam implementasi web aplikasi 

dibutuhkan infrastruktur yang dapat 

mendukung atau menyesuaikan beban, 

dan untuk penyelesaian ini dapat 
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menggunakan teknologi 

containerization dengan docker swarm. 

Bik Romadlon & 

Asmunin 

2017 Pada penelitian ini berkesimpulan 

bahwa teknologi containerization 

dimanfaatkan untuk implementasi 

server yang memerlukan beberapa 

resources dengan library/tools yang 

berbeda masing-masing. 

Indrawati & Sanjoyo 2019 Penelitian ini menyebutkan penggunaan 

teknologi loadbalancer pada 

virtualisasi atau containerization dapat 

mengurangi beban trafik terhadap 

server dengan hasil dapat mengurangi 

beban trafik sebesar 5.17%. 

Triutomo 2019 Kesimpulannya adalah implementasi 

clustering web dengan menggunakan 

docker swarm sebagai aplikasi 

manajemen dan jika ada server yang 

down terdapat server replika atau 

containerization yang dapat 

menggantikan posisi server agar server 

dapat diakses dengan zero down-time. 

Berdasarkan data dari Tabel 2.1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan dan pemanfaatan teknologi light weight virtualization yang merupakan 

juga teknologi kontainerisasi dapat memberikan solusi atas masalah server failure 

dengan menunjukkan hasil mengurangi beban trafik serta zero down-time. 

Berdasarkan kelima penelitian ini penulis menjadi yakin bahwa topik penelitian ini 

dapat berjalan dengan lancar dan sukses. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan teknologi di zaman sekarang dan 

memungkinkan lebih dari 1 komputer untuk saling terhubung dengan tujuan 

berbagi, berinteraksi, komunikasi data dan terdiri dari beberapa cara atau konsep 

dalam jaringan komputer yaitu Local Area Network, Metropolitan Area Network, 

dan Wide Area Network. Dimana ketiga konsep dan cara dalam jaringan komputer 

mempunyai karateristik, fungsi, serta cakupan sendiri dan masing-masing memiliki 

keunggulan dan kelemahan. Menurut buku Matthew N. 0. Sadiku & Mohammad 

Ilyas, (2018) sesuai dengan perkembangan informasi pada masa kini komunikasi 

dapat dilakukan dengan banyak cara dan salah satu komunikasi dan transmisi data 

komputer berkembang pesat dalam industri komunikasi. 

Local area network atau biasanya disingkat dengan LAN merupakan jenis 

jaringan komputer yang memiliki cakupan atau jangkauan kecil, seperti jaringan 

komputer yang hanya mencakup dalam 1 gedung atau kantor. Dalam penggunaan 

tipe jaringan ini, memiliki keunggulan dalam kecepatan transaksi data karena 

jaringan hanya dikelola dalam atau secara lokal saja. Dari buku Matthew N. 0. 

Sadiku & Mohammad Ilyas, (2018) dengan judul Simulation of Local Area Network 

karateristik dari LAN adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki jangkauan yang rendah (0.1 ke 10 km)

b. Kecepatan yang lebih cepat (1 ke 16 mbps)

c. Low-cost

d. Tingkat error yang rendah

e. Tingkat reliability yang lebih tinggi

Metropolitan area network kepanjangan dari MAN, dimana jaringan

komputer jenis ini memiliki cakupan yang lebih luas dari LAN dan MAN sering 

disebut sebagai penggabungan dari beberapa LAN dalam 1 wilayah. Umumnya 

contoh penggunaan atau implementasi jaringan jenis ini ditemukan pada 

perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa cabang dalam 1 wilayah dengan 

begitu pada setiap cabang dapat berkomunikasi dan bertransaksi data. Seperti yang 

disebutkan dalam penelitian oleh Hasan, (2016) jaringan MAN merupakan jaringan 
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yang menjadi pilihan dalam membangun jaringan dalam satu kota untuk cabang 

kantor atau kampus. 

Wide Area Network (WAN) biasanya disebut juga dengan jaringan area luas, 

dimana tipe jaringan ini memiliki coverage area atau jangkauan yang lebih luas. 

Tipe jaringan ini mencakup wilayah antar kota, negara, atau bahkan benua dan pada 

umumnya media transmisi bisa seperti satelite, kabel bawah laut, atau transmisi 

kabel telfon. Menurut penelitian oleh (Rengel Julian, 2016) menyatakan bahwa 

penggunanan jaringan WAN ini mempermudah arus komunikasi dan mempercepat 

proses transaksi data antar kantor serta peneliti menyatakan keuntungan 

penggunaan jaringan WAN lebih menghemat biaya dan menjangkau dalam area 

yang luas. 

2.2.2 OSI Layer 

OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection, yang 

dibangun oleh International Organization of Standarization pada tahun 

1984 dan memiliki 7 buah lapisan dan setiap lapisan memiliki fungsi dan 

tanggung jawab masing-masing. Berikut penulis memberikan rincian fungsi 

dan tanggung jawab setiap layer dari urutan lapisan paling bawah ke atas 

menurut buku Matthew N. 0. Sadiku & Mohammad Ilyas, (2018): 

1. Physical Layer

Pada lapisan ini, memiliki tanggung jawab dalam hal perhubungan atau

koneksi antar perangkat. Di lapisan ini terdapat informasi dalam bentuk

bits yang akan ditranslasikan ke perangkat agar dapat terhubung atau

terkomunikasi, dan contoh nyata dari lapisan ini adalah network cards

yang terdapat pada komputer dan router berada dalam lapisan ini.

2. Data Link Layer

Lapisan data link bertanggung jawab memastikan informasi/data yang

dikirimkan dari setiap node-node yang ada berhasil dan sukses (error-

free) melalui media dari physical layer sebelumnya, contoh dari lapisan

ini adalah mac address yang terdapat dalam network card atau komputer

kita dimana mac address bersifat unik atau tidak sama. Fungsi dari

Kiky Kurniawan. Analisa dan Perancangan High-Availability Docker Container Menggunakan 
Docker Swarm dengan Algoritma Round Robin. UIB Repository©2020



11 

Universitas Internasional Batam 

lapisan data link seperti: framing, physical addressing, error control, 

flow control, access control. 

3. Network Layer

Lapisan ini bekerja dalam hal mentransmisikan atau mentranslasi data

dari host yang satu ke host yang lain dimana kedua host ini memiliki

jaringan yang berbeda, seperti contohnya routing yang dimana memilih

jalur yang lebih pendek untuk mentransmisikan data atau paket.

4. Transport Layer

Lapisan transport biasa disebut juga sebagai hati/atau jantung dari

lapisan OSI, lapisan ini menyediakan layanan dari lapisan sebelumnya

yaitu lapisan network. Lapisan ini memecahkan data atau paket dan

menyusun kembali saat sampai di receiver atau pengguna, pada lapisan

ini juga menentukan protokol apa yang digunakan dalam jaringan

contohnya seperti protokol TCP. Dalam lapisan ini juga terdapat

informasi paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang

paket atau data yang hilang/rusak di tengah-tengah koneksi.

5. Session Layer

Lapisan session merupakan lapisan yang menangani hal pembuatan

koneksi, pemeliharaan koneksi, dan bagaimana koneksi dihancurkan

atau dimatikan. Serta dalam lapisan ini menentukan keamanan dari

koneksi seperti authentication/login dan memiliki 3 fungsi utama yaitu:

a. Pembuatan,pemeliharaan, dan pemutusan koneksi,

b. Sinkronisasi informasi/paket

c. Dialog controller yaitu menentukan tipe komunikasi apakah bersifat

half-duplex/full-duplex.

6. Presentation Layer

Lapisan ini disebut juga lapisan translasi data atau informasi dari

aplikasi ke jaringan dan sebaliknya, teknik yang digunakan adalah

enkripsi dan dekripsi. Fungsi utamanya yaitu:

a. Translasi data, seperti translasi dari ASCII ke EBCDIC,

b. Enkripsi dan dekripsi,
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c. Kompresi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bits yang akan

ditransmisikan pada jaringan.

7. Application Layer

Biasa disebut lapisan pengguna, karena pada lapisan ini pengguna

melakukan interaksi contohnya penggunaan aplikasi browser. Dari buku

menyatakan bahwa pada lapisan ini merupakan lapisan yang di lihat

langsung oleh pengguna. Di lapisan ini juga memberikan feedback

ketika ada nya kesalahan atau error, service dan protokol yang berada di

lapisan ini seperti HTML, FTP, dan SMTP.

2.2.3 TCP/IP Model 

Model ini merupakan komponen dari OSI Layer yang di-simpelisasi dengan 

membagikannya menjadi 4 bagian menurut buku karangan Walter, (2017): 

1. Network access layer/link, lapisan ini merupakan gabungan dari lapisan

physical dan data-link dari lapisan OSI. Dalam lapisan ini menangani

koneksi antar perangkat/device dan transmisi data/paket menjadi mac

address. Protokol yang digunakan dalam lapisan ini seperti, Point to

point protocol (PPP) dan Address resolution protocol (ARP).

2. Internet layer, Lapisan ini menangani dalam proses pengiriman

data/paket ke alamat yang dituju dan memastikan bahwa data/paket

dikirim dengan sukses. Pada lapisan ini menjalankan tugas IP

addressing yaitu menentukan alamat-alamat dalam jaringan serta

lapisan ini melaksanakan routing. Protokol yang pada umumnya yang

digunakan adalah IP dan ICMP.

3. Transport layer/host-to-host, Protokol yang digunakan pada lapisan ini

adalah TCP dan UDP, dimana lapisan ini mempunyai tanggung jawab

komunikasi/transaksi dari pengirim ke penerima serta deteksi error atau

kesalahan dalam proses pengiriman.

4. Application layer/process, merupakan persatuan dari lapisan

application, presentation dan session pada lapisan OSI. Dimana lapisan

ini berinteraksi langsung dengan pengguna serta mentranslasikan

informasi dari aplikasi ke jaringan juga menangani keamanan,
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pembuatan, pemeliharaan, pemutusan koneksi. Protokol yang sering 

digunakan ialah: HTTP/HTTPS, SSH, dan NTP.  

2.2.4 IP Address 

Dalam penelitian oleh (Varianto & Badrul, 2015) menyatakan bahwa 

identitas komputer yang memuat angka/numeric pada perangkat seperti 

komputer, router atau printer agar dapat berkomunikasi. IP address 

memiliki fungsi utama yaitu: sebagai alat identifikasi perangkat dalam suatu 

jaringan dan sebagai alamat atau alokasi jaringan dengan memiliki jumlah 

32 bit pada IP versi 4 atau biasanya disebut IPV4. IPV4 dibagi juga menjadi 

beberapa kelas yaitu: 

1. IPV4 kelas A, dimana IP tipe ini cocok digunakan untuk jaringan yang

jumlah hostnya lebih besar karena dari total 32 bit, 8 bitnya untuk

network ID sedangkan 24 bit sisa nya untuk host ID. Range IP ini dari

1.0.0.1 s/d 126.255.255.254.

2. IPV4 kelas B, untuk IP tipe ini network dan host ID dibagi rata yaitu 16

bit masing-masing dari 32 bit. Dengan begitu IP ini lebih cocok

digunakan pada jaringan yang memiliki host tidak begitu banyak/besar.

Range nya untuk jenis ini adalah 128.1.0.1-191.255.255.254.

3. IPV4 kelas C, di jenis ini 24 bit untuk network ID dan 8 bit sisa untuk

host ID maka IP ini digunakan dalam/untuk jaringan yang memiliki

skala lebih kecil atau biasa digunakan dalam jaringan local area network

(LAN) dengan memiliki range 192.0.1.1-239.255.255.255.

2.2.5 Virtualisasi 

Virtualisasi berarti pemanfaatan resources secara maya atau virtual yang 

memiliki tujuan untuk mengoptimalisasikan komponen atau resources fisik secara 

efisien. Lebih mudahnya, virtualisasi berarti menjalankan beberapa instance 

sekaligus dalam perangkat atau komputer yang sama. Contohnya dalam satu 

perangkat server terdapat beberapa sistem operasi yang menjalankan database 

server, web server, dhcp server sekligus.  
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Teknologi virtualisasi ini sudah marak digunakan pada perusahaan-

perusahaan untuk memudahkan dan mengoptimalisasikan operasi perusahaannya, 

bahkan menurut penelitian oleh (Prasetyo, 2017) menyebutkan bahwa teknologi ini 

menjadi solusi permasalahan penurunan performansi server database yang bersifat 

sentralisasi dan dengan adanya teknologi virtualisasi ini administrator dapat 

membuat/mempunyai server database cadangan sebagai backup apabila server 

database utama nya down. 

Pada teknologi virtualisasi terdapat juga pengembangan baru yaitu 

virtualisasi hypervisor dimana teknologi ini dapat mengontrol memory, network 

connection, dan juga processor. Teknologi ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

bare metal & hosted hypervisor, pada tipe yang bare metal teknologi hypervisor 

langsung bekerja pada bagian hardware dan tidak ada syarat khusus untuk 

penggunaan sistem operasi karena langsung berjalan di atas hardware dan 

sedangkan pada tipe yang hosted hypervisor berjalan di atas sistem operasi 

langsung dan bergantung pada sistem operasi yang berjalan, tipe ini memanajemen 

mesin virtual dan mendukung sistem operasi guest yang lain contoh untuk 

penggunaan tipe ini seperti Microsoft virtual PC, virtualbox, dan Vmware (Geeta 

& Prakash, 2019). 

Selanjutnya dalam teknologi virtualisasi sendiri juga memiliki beberapa 

tipe, berikut penulis akan merincikan tipe-tipe virtualisasi dari penelitian oleh Geeta 

& Prakash, (2019): 

a. Server/hardware virtualization, tipe virtualisasi yang paling banyak

digunaka, dimana tipe ini menggabungkan beberapa server dalam 1

server yang besar. Tipe ini banyak digunakan pada perusahaan-

perusahaan, contohnya pemanfaatan virtualisasi untuk server DHCP,

DNS, dan web dalam 1 perangkat server yang sama. Dan tipe ini dapat

terbagi menjadi 3 lagi yaitu: full virtualization, para virtualization, dan

partial virtualization.

b. Network virtualization, tipe ini dapat menggabungkan resource jaringan

dalam perangkat keras dan perangkat lunak dan tipe ini dapat

mengoptimalisasi scalability, transfer rate, security, flexibility, dan

reliability. Dan tipe ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu internal
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menggunakan perangkat jaringan pada komputer dan external yang 

menggabungkan beberpaa jaringan menjadi satu unit virtualisasi. 

c. Storage virtualization, virtualisasi ini menggabungkan beberapa storage

menjadi 1 single storage, terdapat 3 tipe yaitu SAN, NAS, dan DAS.

SAN adalah storage area network: device di share dengan beberapa

server lain melalui jaringan high-speed. Network attached storage

(NAS), metode sharing device/storage melalui jaringan dan umumny

digunakan untuk sharing file dan backup, direct attached storage tipe

storage yang terpasang langsung ke mesin server.

d. Memory virtualization, contohnya seperti sharing memori fisik dan

meng-alokasikan ke beberapa virtualisasi.

e. Software virtualization, memberikan kapabilitas untuk membuat dan

menjalankan 1 atau lebih virtualisasi dan memiliki 3 jenis yaitu

virtualisasi terhadap: sistem operasi; service virtualization; application

virtualization.

f. Data virtualization, pada tipe ini kita dapat memanipulasi data tanpa

perlu detail teknikal dan mengetahui lokasi dan bagaimana diformat.

g. Desktop virtualization, jenis virtual ini memberikan kemudahan pada

pengguna karena bisa mengakses atau bekerja dari berbagai lokasi dan

berbagai komputer selama pengguna memiliki tool/aplikasinya.

Biasanya memiliki 2 side yaitu server dan client side dan contoh

penggunaannya adalah remote desktop connection.

Dengan virtualisasi sistem operasi atau storage dipisah atau teralokasikan 

ke beberapa mesin virtual, contohnya terdapat 1 server besar dan di dalamnya 

terdapat beberapa server yaitu server untuk DHCP, DNS, web dengan ketiga server 

tersebut dimasukkan ke dalam mesin virtual. 

2.2.6 Container 

Teknologi kontainer merupakan teknologi yang berkembang dari 

virtualisasi dimana teknologi ini mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan 

package yang berbeda namun dapat saling terhubung. Teknologi ini berjalan di 

tingkatan atau level sistem operasi dan memiliki 2 jenis yaitu: kontainer berbasis 

sistem operasi dan kontainer berbasis aplikasi.  
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Menurut penelitian oleh (Nugroho & Kartadie, 2016) kontainer sendiri 

merupakan teknologi virtualisasi yang lebih baru dimana teknologi ini dapat 

memudahkan administrator dalam memanajemen dan mengelola server. Kontainer 

dapat menjalankan beberapa aplikasi beserta package dan library nya tanpa perlu 

membuat atau memasang mesin virtual baru yang dapat memakan lebih banyak 

resources, serta teknologi ini meningkatkan skalabilitas pada penggunaan server. 

Gambaran teknologi kontainer dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut, 

Gambar 2.1. Teknologi Kontainer 

Cara kerja kontainerisasi yaitu dengan memberikan akses aplikasi ke kernel 

sistem opreasi dan kontainer terisolasi tanpa membutuhkan sistem operasi mereka 

sendiri. Salah satu alasan menggunakan teknologi ini karena teknologi ini 

membutuhkan resources yang lebih sedikit karena hanya menggunakan 1 sistem 

operasi, untuk gambaran perbedaan teknologi virtualisasi dan kontainer dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini, dimana jika menggunakan teknologi virtual 

biasa setiap service atau aplikasi membutuhkan sistem operasi yang 

menjalankannya sedangkan untuk di kontainer tidak perlu. 
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Gambar 2.2 Perbandingan Virtualisasi dan Container 

2.2.7 Docker & Docker Swarm 

Docker merupakan tools/platform berbasis open-source yang dibangun 

berdasarkan teknologi kontainer,  dan docker sendiri mempunyai tools yang disebut 

dengan docker swarm sebagai tools atau platform yang bertujuan untuk 

memanajemen kontainerisasi pada docker (Naik, 2016). Dan menurut Triutomo, 

(2019) kelebihan utama dari penggunaan docker swarm adalah docker swarm 

memberikan kemudahan kepada administrator untuk melakukan perubahan pada 

konfigurasi layanan tanpa perlu mengulang layanan dari awal secara manual.  

Serta menurut penelitian dari (Prasetyo, 2017) dengan memanfaatkan 

teknologi kontainer/docker, dapat mengurangi beban kerja pada server dengan 

diimplementasikan fitur-fitur dari docker nya yaitu high-availability dan 

loadbalancing dimana dengan penggunaan ini dapat memaksimalkan response time 

dari server, mengurangi CPU utilization, serta tingkatan fairness nya lebih optimal 

karena teknologi ini menggunakan metode round-robin. 

Menurut Jaramillo, Nguyen, & Smart, (2016) cara kerja docker yaitu dengan 

komunikasi atau interaksi antara host dan client, dimana docker dapat dijalankan 

dari sisi client menggunakan perintah pada docker melalui daemon yang berjalan 

di sisi host. Umumnya docker host menyimpan semua image atau service, dan 

ketika di sisi client pengguna dapat mengunduh image yang dibutuhkan dan 

menjalankan image menjadi sebuah kontainer agar dapat digunakan umumnya ini 
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disebut juga instructions pada docker dan cara docker menjalankan yaitu dengan 

menggunakan docker file.  

Saat pengguna menjalankan perintah memulai/membangun sebuah image 

ke kontainer, docker akan membaca file docker untuk menjalankannya. Docker 

image pada umumnya tersimpan dalam repository yang terbuka dan biasanya 

disebut sebagai docker registry, dimana pada repository ini pengguna dapat 

mengunduh atau meng-upload image di sana. Docker container merupakan tempat 

atau area terisolasi yang memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk menjalankan 

aplikasi atau service, dan container ini sendiri berjalan atau berfungsi dari docker 

image yang dimana dapat dijalankan, bisa dimulai, bisa diberhentikan atau bisa juga 

dihapus. 

2.2.8 High-availability & Loadbalancing 

High-availability yang memiliki pengertian dimana sebuah server dapat 

beroperasi dengan optimal tanpa ada gangguan atau hambatan yang dapat membuat 

pengguna tidak bisa mengakses server, teknologi ini digabungkan dengan teknologi 

loadbalancing yaitu kedua teknologi ini mempunyai server/komponen utama dan 

cadangan serta membagi beban/jalur agar server utama tidak mengalami beban 

trafik yang tinggi bahkan ketika peak-season.  

Teknologi ini telah dibuktikan pada penelitian (Nugroho & Kartadie, 2016) 

dimana hasil yang didapat dari penelitian tersebut ialah beban trafik web servernya 

terbagi ke multi-kontainer sehingga pada saat beban trafik tinggi web/aplikasi 

masih dapat berjalan dengan lancar (zero down-time). Dan juga pada penelitian oleh 

(Prasetyo, 2017) telah dibuktikan dengan diimplementasikan replika server 

database dan hasil yang didapatkan dari uji parameter response-time berjalan lebih 

baik dan lebih optimal. 

Pada loadbalancer terdapat 4 jenis algoritma yang umumnya digunakan 

yaitu: 

a. Round robin, pada jenis ini membebankan trafik ke semua server

anggota cluster agar terbagi rata. Tujuannya agar tidak hanya 1 server

yang memiliki/mengalami beban yang berat.
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b. Weighted round-robin, jenis ini hampir sama dengan round robin namun

pada jenis ini akan mengkalkulasikan perbedaan kemampuan setiap

server masing-masing. Dan server yang memiliki kemampuan lebih

cepat akan didistribusikan beban yang lebih.

c. Least connection, mengirimkan request ke server anggota cluster yang

memiliki koneksi paling sedikit.

d. Load based, perbedaan dengan jenis least connection adalah

mengirimkan request ke anggota cluster dengan beban yang paling

sedikit.

Pada high-availability terdapat 3 komponen yang wajib seperti redundancy, 

monitoring dan failover. Yang dimaksud redundancy pada high-availability adalah 

beberapa komponen dapat menjalankan service sekaligus, jika ada komponen yang 

berhenti maka komponen yang lain akan menggantikan fungsi atau tanggung jawab 

dari komponen lain. Dan pada bagian monitoring dan failover yaitu ketika sistem 

me-monitor apakah terjadi down atau tidak, ketika monitoring dan server utama 

terindikasi gagal berfungsi disinilah failover akan mengambil bagian dengan 

menjadikan backup server atau secondary server mengantikan/menjadi server 

utama untuk waktu sementara. 
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