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ABSTRAK 

 

 

Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan aplikasi software, dimana 

software dalam repository tersebut dapat diambil atau digunakan oleh user yang 

ingin melakukan instalasi software. Adapun hasil dari Implementasi repository 

server dengan menggunakan metode high availability berjalan dengan sangat baik, 

hal ini bisa dibuktikan saat pengujian server utama down, server backup langsung 

mengambil alih (take over) peran server utama. Hasil pengukuran QoS dengan dua 

skenario pengujian dimana saat server utama up dan saat server utama down (server 

backup melakukan take over) menunjukkan bahwa parameter delay QoS mengalami 

kenaikan delay sebesar 0.3 ms, sedangkan pada parameter packet loss saat server 

utama down mengalami kenaikan paket loss sebesar 0.1 %. Hasil pengukuran 

parameter Throughput menunjukkan dimana nilai bandwidth murni (aktual) 

mengalami penurunan berkisar 12 % dari nilai throughput saat server utama 

mengalami down sedangkan  pada parameter nilai jitter mengalami penurunan 

sekitar 0.1 ms. Kinerja High Availability secara keseluruhan saat server utama up 

dan saat server utama down  (server backup melakukan take over) perbedaan 

pengukuran nilai QoS pada parameter delay, packet loss dan jitter tidak terlalu 

signifikan, hanya parameter throughput yang cukup berpengaruh dengan selisih 

12%.  

 

Keyword: High Availability, update, server repository, delay, throughput,  packet 

loss,  jitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Perkembangan teknologi memberi pengaruh besar bagi segala aspek 

kehidupan, begitu banyak manfaat yang dapat kita implementasikan. 

Teknologi saat ini telah memberikan kemudahan dalam penyampaian suatu 

informasi.  Dalam perkembangan di suatu perusahaan maupun instansi, 

infrastruktur harus sesuai dengan kebutuhan baik itu perusahaan besar 

maupun kecil dan tentu saja sangat berbeda dalam hal persyaratan dan 

infrastruktur, khususnya infrastruktur jaringan. 

Teknologi backup otomatis yaitu berupa High Availability (HA) 

merupakan teknologi yang banyak dibutuhkan di lingkungan perusahaan 

maupun instansi yang menggunakan sistem komputerisasi terutama bagi 

perusahaan yang memanfaatkan sistem operasi Linux sebagai server maupun 

client ( Linux Desktop). Linux merupakan sistem operasi yang tepat untuk 

menyediakan atau menjadi sebuah server yang powerfull yang dapat di 

dayagunakan dengan biaya yang murah serta bersifat opensource. Untuk 

keperluan proses update maupun proses instalasi pada sistem operasi Linux 

memerlukan sebuah server repository yang terdiri dari bermacam paket-paket 

aplikasi untuk kebutuhan aplikasi maupun server jaringan komputer. 

Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan aplikasi software, dimana 



 
 

 
 

software dalam repository tersebut dapat diambil atau digunakan oleh user 

yang ingin melakukan instalasi software. 

Permasalahannya adalah sering kali user melakukan proses update 

atau proses instalasi paket terkendala koneksi internet yang lambat bahkan 

sering terputus, hal ini bisa disebabkan keterbatasan bandwidth download 

yang menyebabkan koneksi internet yang lambat maupun server repository 

yang bermasalah atau down sehingga proses update maupun instalasi menjadi 

terganggu.  Salah satu solusi dari permasalahan diatas adalah dengan 

membuat server repository sendiri dengan menggabungkan teknologi  High 

Availability (HA) sehingga ketersediaan dan kecepatan proses update dan 

installasi terjaga dengan baik. 

Heartbeat merupakan perangkat lunak yang umum digunakan  untuk 

meningkatkan performa dalam hal ini biasa disebut dengan HA (High 

Availability) dengan metode  failover. Heartbeat  dikombinasikan dengan 

resource yang diperlukan untuk membangun failover yang memiliki 

kemampuan menghentikan dan memulai service yang diinginkan. Heartbeat 

juga bisa melakukan perpindahan IP address dari satu server ke server yang 

lain (IP floating). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk membuat 

tugas akhir dengan judul ”Analisa kinerja high availability dengan metode 

fail over pada repository server berbasis Linux “ 

 

 

 



 
 

 
 

1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan pada penelitian ini 

adalah   

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan metode fail over pada 

repository server berbasis Linux ? 

2. Bagaimana cara pengujian dan menganalisa kinerja high availability 

dengan pengukuran  parameter  delay, packet loss dan jitter ? 

 

1.3   Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah  

1. Implementasikan server repository Linux Ubuntu server  

2. Implementasikan high availability dengan metode fail over pada 

repository Linux Ubuntu server  menggunakan Aplikasi Heartbeat. 

3. Metode penelitian menggunakan Network Development Life Cycle 

(NDLC) sampai pada tahapan implementasi. 

4. Sample data QoS berupa hasil pengukuran masing-masing parameter 

delay, packet loss dan jitter sebanyak 10x pengukuran  

5. Sampel data failover berupa file repository yang digunakan saat pengujian.  

 

1.4   Tujuan  Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan hasil rancangan dan implementasi server repository 

dengan menggunakan sistem operasi linux ubuntu server. 



 
 

 
 

2. Mendapatkan hasil pengukuran parameter QoS yaitu nilai delay, packet 

loss, jitter dan menganalisa hasil kinerja high availability dengan metode 

fail over yang telah dibangun. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah  

1.   Installasi software atau aplikasi berbasis linux menjadi lebih cepat dan 

stabil dengan membuat server repository sendiri. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dibidang 

jaringan komputer serta dapat mengimplementasikan teori yang didapat 

secara langsung di dalam masyarakat dan dunia kerja. 

3. Sebagai bahan referensi mahasiswa STMIK Palcomtech agar bisa 

dijadikan bahan dan informasi pembelajaran. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dalam enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam 

sub-sub bab. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini Penulis akan menguraikan tentang latar  

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II             GAMBARAN  UMUM PERANGKAT LUNAK YANG 

DIKEMBANGKAN 



 
 

 
 

 Fenomena perangkat yang akan dikembangkan adalah 

pengamatan awal tentang perangkat yang akan dikembangkan,  

fenomena yang terjadi terhadap perangkat lunak yang menjadi 

dasar penelitian 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan pembahasan mengenai landasan 

teori yaitu mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian, penelitian terdahulu serta 

kerangka penelitian 

BAB IV  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas waktu penelitian, jenis data, teknik 

pengumpulan data dan jenis penelitian. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai perancangan, 

implementasi dan pengujian pengambilan data hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan membahas secara detail mekanisme 

penelitian tersebut. 

BAB VI PENUTUP 

Menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan masalah 

dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang bisa 

bermanfaat. 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK  YANG       

DIKEMBANGKAN 

 

 

2.1   Fenomena perangkat lunak yang dikembangkan (Heartbeat) 

Menurut  Pribadi (20:2013),  Heartbeat merupakan perangkat lunak yang 

umum digunakan  untuk HA (High Availability) atau sering disebut juga failover.  

Heartbeat adalah salah satu program yang terpisah atau termasuk dalam fungsi utama 

dari aplikasi cluster. Heartbeat bertujuan untuk terus mempolling server dalam 

konfigurasi cluster untuk memastikan bahwa mereka sudah up dan merespon. 

Heartbeat adalah Linux High Availability yang menggunakan teknik cluster, yang 

bisa digunakan untuk pada beberapa sistem operasi seperti Linux, FreeBSD, 

OpenBSD, Solaris, MacOS, yang mengunggulkan kehandalan, ketersediaan, dan 

serviceability (RAS). Heartbeat perlu dikombinasikan dengan resource yang 

diperlukan untuk membangun failover yang memiliki kemampuan menghentikan dan 

memulai service yang diinginkan seperti service IP address, webserver, mounting 

blok hard disk , dan sebagainya.  

Heartbeat menjalankan script inisialisasi untuk menjalankan service lain saat 

heartbeat dijalankan atau bisa juga mematikan service lain saat heartbeat dimatikan. 

Heartbeat juga melakukan perpindahan IP address dari satu server ke server yang 

lain (IP floating). Fungsi dari Heartbeat adalah memeriksa layanan dari unit server, 

jika service tersebut mati maka akan langsung menggantikannya dengan server 

backup service. Berikut peran dari Heartbeat : 1. Memonitor server online (bekerja 



 
 

 
 

atau tidak), bisa menggunakan ethernet, dan juga menggunakan serial port. 2. 

Melakukan fail over dimana server master akan dialihkan ke server slave jika terjadi 

kegagalan pada server master 

 

2.2    Perangkat Lunak  QOS ( Axence NetTools dan Iperf) 

Menurut situs http://www.axencesoftware.com/en/nettools dari Axence 

Software, Inc selaku pengembang dari software Axence NetTools. Axence NetTools 

adalah salah satu Network analyzer yang sangat handal. Tool ini dipakai unuk 

mengukur dan menganalisa perfomance network dan men-diagnosa problem yang 

terjadi pada network tersebut. Axence NetTools sangat populer karena dilengkapi 

dengan trace, lookup, port scanner, network scanner, dan SNMP browser.,  Axence 

NetTools telah dipercaya oleh beberapa perusahaan besar seperti Nestle, Puma dan 

Siemens.  Komponen yang paling menarik adalah  NetWatch  grafis dengan riwayat 

waktu respon / delay dan packet loss (untuk memantau ketersediaan host).  

Menurut Russel (2012:1),  Iperf merupakan alat test jaringan yang dapat 

menghasilkan UDP dan TCP data stream dan mengukur throughput dari sebuah 

jaringan. Iperf merupakan software modern untuk mengukur kinerja jaringan yang 

ditulis dalam bahasa C++. Iperf memungkinkan pengguna untuk mengatur parameter 

yang dapat digunakan untuk pengujian jaringan serta memiliki fungsi sebagai Client 

Server untuk megukur throughput anatar kedua ujung baik unidirectionally atau bi-

directionally. 

Iperf merupakan open source dan dapat berjalan pada berbagai platform  

seperti Linux, Unix dan Windows, sehingga tidak terpatok di salah satu operating 

system. Laporan iperf berupa bandwidth, delay jitter dan datagram loss.  Default port 



 
 

 
 

dari aplikasi iperf adalah menggunakan TCP Port 5001. Namun angka ini bisa diubah 

dengan parameter –p, sebagai contoh “iperf –s –p 5002″ akan mengubah TCP port ke 

5002.  Pengubahan terkadang perlu dilakukan, apabila ternyata ada firewall pada 

jaringan yang memblok  port 5001  atau  bisa juga mengubah port karena 1 TCP port 

hanya bisa diakses oleh 1 client saja. 

 

2.2    Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini dimulai dengan tahapan perancangan sistem jaringan 

dengan melakukan analisis permasalahan dan kebutuhan (Hardware dan Software) 

yang digunakan, setelah itu penulis melakukan desain topologi jaringan komputer. 

Setelah selesai tahap perancangan, selanjutnya dilakukan tahapan implementasi yaitu 

mengimplementasikan High Availability dengan menggunakan metode fail over pada 

repository server berbasis Linux.  Setelah tahapan implementasi selesai, penulis 

melakukan pengukuran dan pengambilan data QoS yaitu delay, packet loss, 

throughput dan jitter kemudian akan dievaluasi hasil atau data pengukuran parameter 

QoS yang didapat berdasarkan teori QoS versi Tiphon. 
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Gambar 2.1 Kerangka Tahapan Penelitian 

 

 

Perancangan Sistem Jaringan 

 Analisis Kebutuhan ( Hardware & Software) 

 Desain Topologi Jaringan 

 

Pengambilan Data 

 

Pengukuran Quality of Service (QoS) (Delay, Paket loss, Throughput 

dan Jitter). Dengan 2 Skenario Pengujian: 

a. Server Utama Up 

b. Server Utama Down, Backup Takeover 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

2.3   Skenario Pengukuran dan Pengujian   

Untuk pengujian atau pengukuran delay dan packet loss, disini penulis akan  

mengamati seberapa besar pengaruh delay dan packet loss, terhadap performa pada 

implementasi high availability dengan metode fail over pada repository Linux Ubuntu 

server . Adapun sampel yang digunakan berupa file installasi server linux ubuntu 

server yang tersimpan didalam server repository. Nilai parameter QoS ( Delay dan 

Packet Loss) yang diambil menggunakan aplikasi Axence Nettools, proses pengujian 

atau pengukuran pertama dilakukan dimana saat master server repository (server 

utama) masih dalam kondisi yang baik dan Kedua , dalam kondisi dimana slave server 

repository (server cadangan) mengambil alih kerja master server (server utama) jika 

master server repository bermasalah atau dalam kondisi down. Delay dan packet loss 

dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti atau waktu proses yang lama 

sedangkan pegukuran parameter jitter untuk mengetahui nilai variasi delay yang 

diperoleh saat pengujian, semakin kecil nilai jitter yang diperoleh maka semakin 

bagus performa nilai QoS yang didapat.  Pengukuran parameter jitter menggunakan 

aplikasi atau tools Iperf yang di pasang pada masing-masing host ( Client Server) juga 

dalam kondisi pengujian atau pengukuran pertama dilakukan saat master server 

repository (server utama) masih dalam kondisi yang baik dan Kedua , dalam kondisi 

dimana slave server repository (server cadangan) mengambil alih kerja master server 

(server utama) jika master server repository bermasalah atau dalam kondisi down. 

 

 

 



 
 

 
 

BAB III 

  TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1    Landasan Teori 

    3.1.1    Pengertian Analisis 

  Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, 

memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca 

(Nazir, 2003:358). Analisis data merupakan salah satu rangkaian 

dalam kegiatan penelitian. Sehingga kegiatan menganalisis data 

berkaitan dengan rangkaian kegiatan sebelumnya mulai dari jenis 

penelitian yang telah dipilih, rumusan masalah dan tujuan penelitian, 

jenis data, jumlah variabel, serta asumsi-asumsi teoritis yang 

melandasi kegiatan-kegiatan penelitian. Dengan demikian, dalam 

melakukan analisis data perlu memperhatikan rangkaian tahap 

sebelumnya sebagai rujukan agar penelitian yang dilaksanakan 

bertalian atau berhubungan dengan tahap-tahap penelitian yang lain.  

Tujuan analisis data adalah memperoleh hal-hal yang penting dan 

menentukan kesimpulan tentang kebenaran-kebenaran yang dapat 

dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam 

penelitian. 

 

 

 



 
 

 
 

 3.1.2   Jaringan Komputer 

Menurut Herlambang (2008:1), jaringan komputer adalah 

sekelompok otonom yang saling menggunakan protokol komunikasi 

melalui media komunikasi sehingga dapat berbagi data, informasi, 

program aplikasi, dan perangkat keras seperti printer, dvd drive maupun 

harddisk, serta memungkinkan saling berkomunikasi secara elektronik. 

Adapun sejumlah potensi jaringan komputer yaitu mengintegrasikan 

dan berbagi pakai peralatan, komunikasi, mengintegrasikan data, 

perlindungan data dan informasi, sistem terdistribusi dan keteraturan 

aliran informasi. 

Menurut Sofana (2008:5) berdasarkan media penghantarnya, 

jaringan komputer dapat dibagi 2 (dua) jenis, yaitu: 

1. Wire Network 

Wire Network adalah jaringan komputer yang menggunakan 

kabel sebagai media penghantar (Sofana, 2008:6). Jadi, data 

mengalir pada kabel. Kabel yang umum digunakan pada jaringan 

komputer biasanya menggunakan bahan dasar tembaga. Ada juga 

jenis kabel lain yang menggunakan bahan sejenis fiber optic atau 

serat optik. Biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada LAN, 

sedangkan untuk MAN atau WAN menggunakan gabungan kabel 

tembaga dan serat optik. 

2. Wireless Network 

Wireless Network adalah  jaringan tanpa kabel yang 

menggunakan  media penghantar gelombang radio atau cahaya 



 
 

 
 

infrared (Sofana, 2008:6). Saat ini sudah semakin banyak outlet 

atau lokasi tertentu yang menyediakan layanan wireless network. 

Sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan akses internet 

tanpa kabel. frekuensi yang digunakan pada radio untuk jaringan 

komputer biasanya menggunakan frekuensi tinggi, yaitu 2.4 GHz 

dan 5.8 GHz. Sedangkan penggunaan infrared umumnya hanya 

terbatas untuk jenis jaringan yang hanya melibatkan dua buah 

komputer (point to point).  

 

3.1.3  Jaringan Komputer Berdasarkan Jangkauan Geografis 

Menurut Pratama (2014:32), Jarinagn komputer bersifat scalable 

yaitu dapat membesar dan mengecil sesuai kebutuhan. Ini berarti bahwa 

sebuah jaringan komputer dapar diperluas untuk menjangkau sebanyak 

mungkin pengguna diberbagai wilayah geografis hingga dipersempit 

untuk dapat digunakan sebagai pribadi oleh satu pengguna atau beberapa 

pengguna pada satu lokasi saja. 

a. Local Area Network (LAN) 

         LAN merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian 

pribadi. Jaringan LAN dibatasi oleh area yang relatif kecil, 

umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada 

sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan. 

b.  Metropolitan Area Network (MAN) 

 MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, 

misal antar wilayah dalam satu propinsi. Dalam hal ini jaringan 



 
 

 
 

MAN menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil 

kedalam lingkungan area yang lebih besar, sebagai contoh jaringan 

kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan 

antara satu dengan lainnya. 

c.  Wide Area Network (WAN) 

 WAN merupakan gabungan dari LAN yang ruang lingkupnya 

dapat saja satu lokasi atau dapat tersebar di beberapa lokasi di 

seluruh dunia. Jaringan ini membutuhkan minimal satu server untuk 

setiap LAN dan minimal dua server yang mempunyai lokasi yang 

berbeda untuk membentuknya. 

d.  Internet 

 Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan 

besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari 

suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya 

terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis 

hingga yang dinamis dan interaktif. 

 

 3.1.4  Topologi Jaringan Komputer 

Menurut Sofana (2011), Topologi jaringan adalah susunan 

atau pemetaan interkoneksi antara node, dari suatu jaringan, baik 

secara fisik (riil) dan logis (virtual). Berikut adalah jenis-jenis 

topologi jaringan.  

 

 



 
 

 
 

1. Topologi Bus 

Topologi bus ini merupakan topologi yang banyak 

digunakan di awal penggunaan jaringan komputer karena 

topologi yang paling sederhana dibandingkan dengan topologi 

lainnya. Jika komputer dihubungkan antara satu dengan lainnya 

dengan membentuk seperti barisan melalui satu single kabel 

maka sudah bisa disebut menggunakan topologi bus.  

 Topologi ini dalam satu saat, hanya satu komputer 

yang dapat mengirimkan data yang berupa sinyal elektronik ke 

semua komputer dalam jaringan tersebut dan hanya akan 

diterima oleh komputer yang dituju, karena hanya satu 

komputer saja yang dapat mengirimkan data dalam satu saat 

maka jumlah komputer sangat berpengaruh dalam unjuk kerja 

karena semakin banyak jumlah komputer, semakin banyak 

komputer akan menunggu giliran untuk bisa mengirim data dan 

efeknya unjuk kerja jaringan akan menjadi lambat.  

 
 

Gambar 3.1  Topologi Bus 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Topologi Star  

  Topologi star merupakan topologi jaringan yang 

paling sering digunakan. Pada topologi star, kendali terpusat 

dan semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data 

tersebut ke semua simpul atau komputer yang dipilihnya. 

Simpul pusat disebut dengan stasiun primer atau server dan 

bagian lainnya disebut dengan stasiun skunder atau client. Pada 

Topologi star, koneksi yang terganggu antara suatu node dan 

hub tidak mempengaruhi jaringan.  

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Topologi Star 

 

 

3. Topologi Tree 

  Topologi tree disebut juga topologi star-bus. Topologi 

tree merupakan gabungan beberapa topologi star yang 

dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree digunakan 

untuk menghubungkan beberapa LAN dengan LAN lain. 

Hubungan antar LAN dilakukan via hub. Masing – masing hub 



 
 

 
 

dapat dianggap sebagai akar (root) dari masing – masing pohon 

(tree). Topologi tree dapat mengatasi kekurangan topologi bus 

yang disebabkan persoalan broadcast traffic, dan kekurangan 

topologi star yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas port 

hub. 

Karakteristik yang dimiliki topologi tree mirip dengan 

topologi bus dan star. Begitu juga dengan peralatan, kabel , dan 

teknik pemasangannya. Walaupun disebut sebagai jaringan bus, 

namun tidak selalu harus menggunakan kabel coaxial, bisa saja 

menggunakan serat optik, wireless, atau jenis kabel yang lain. 

Topologi tree banyak digunakan untuk WAN.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Topologi Tree 

 

 

 

4. Topologi Ring 

Topologi ring sangat berbeda dengan topologi bus. Sesuai 

dengan namanya, jaringan yang menggunakan topologi ini dapat 

dikenali dari kabel backbone yang membentuk cincin. Setiap 

komputer terhubung dengan kabel backbone. Setelah sampai 

pada komputer terakhir maka ujung kabel akan kembali 



 
 

 
 

dihubungkan dengan komputer pertama. Ilustrasinya dapat 

dilihat pada gambar. 

 

 

Gambar 3.4  Topologi Ring 

  

5. Topologi Mesh 

  Topologi mesh dapat dikenali dengan hubungan point 

to point atau satu – satu ke setiap komputer. Setiap komputer 

terhubung ke komputer lain melalui kabel, bisa menggunakan 

kabel coaxial, twisted pair, bahkan serat optik. Topologi mesh 

sangat jarang diimplementasikan, selain sulit juga sangat boros 

kabel. Apabila jumlah komputer semakin banyak maka instalasi 

kabel jaringan akan semakin rumit juga. Pada awalnya jaringan 

mesh dikembangkan untuk keperluan militer, barang kali pusat 

kontrol senjata nuklir menggunakan topologi ini, apabila salah 

satu atau beberapa kabel putus masih tersedia rute alternatif 

melalui kabel yang lain.  



 
 

 
 

 

Gambar 3.5  Topologi Mesh 

 

3.1.5     Pengertian Server dan Client 

Menurut Syafrizal (2005:3), Server adalah perangkat keras 

yang berfungsi untuk melayani jaringan dan client yang terhubung 

pada jaringan tersebut. Server dapat berupa sistem komputer yang 

khusus dibuat untuk keperluan tertentu, seperti untuk penggunaan 

printer secara bersama (print server), untuk hubungan eksternal LAN 

ke jaringan lain (communication server), dan file server yakni disk 

yang digunakan secara bersama oleh beberapa client. Server ini tidak 

dapat digunakan sebagai client, karena baik secara hardware maupun 

software, ia hanya berfungsi untuk mengelola jaringan. Ada pula 

server yang berupa workstation dengan disk drive yang cukup besar 

kapasitasnya, sehingga server tersebut dapat juga digunakan sebagai 

workstation oleh user. Sedangkan Client adalah sebuah workstation 

yang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh suatu server.  

 

3.1.6   Pengertian IP Address  

Menurut Herlambang (2008:13),  IP (Internet Protocol) address 

merupakan pengenal yang digunakan untuk memberi alamat pada tiap-



 
 

 
 

tiap komputer dalam jaringan. Alamat IP merupakan representasi dari 

32 bit bilangan biner yang ditampilkan dalam bentuk desimal dengan 

dipisah tanda titik. IP Address terdiri atas network ID dan host ID. 

Network ID menunjukkan nomor jaringan sedangkan host ID 

mengidentifikasikan host dalam satu jaringan. Dalam pemakaiannya, IP 

akan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan kelas C. 

            Tabel 3.1 Pembagian Kelas IP Address 

CLASS OKTET PERTAMA PRIVATE ADDRESS 

A 1-127 10.0.0.0 – 10.255.255.255 

B 128-191 172.16.0.0 – 172.31.255.255 

C 192-223 192.168.0.0 - 192.168.255.255 

Sumber : Herlambang (2008) 

 

1. Net ID 

 Net ID merupakan alamat yang telah ditetapkan pada jaringan fisik. 

Net ID telah menjadi ketetapan untuk setiap kelas yang digunakan 

dan dapat menggantinya dengan nomor lain. Apabila dalam satu 

grup jaringan menggunakan kelas IP yang sama, maka Net ID yang 

digunakan juga harus sama. 

2. Host ID 

  Host ID merupakan nomor IP yang dapat mewakili setiap individu 

atau setiap PC yang menjadi node. Berbeda dengan dengan net ID, 

pada Host ID dapat diganti nomornya dengan menyesuaikan urutan 

nomor yang dibutuhkan. 

  Pada pemasangan Host ID harus dibedakan penomoran Host 

ID-nya. Jadi apabila memiliki jaringan LAN dan menggunakan salah 



 
 

 
 

satu kelas yang ada, anda wajib untuk menyamakan nomor net ID-nya 

serta harus membedakan Host ID-nya. Secara garis besar perbedaan 

antara net ID dengan Host ID terletak pada sifat nomornya. Pada net 

ID, nomor yang ada telah menjadi ketetapan pada setiap kelas yang ada 

dan tidak dapat mengubahnya. Pada Host ID, nomornya bersifat 

fleksibel dapat diganti dan disesuaikan dengan kebutuhan pada jumlah 

komputer yang ada. Terdapat beberapa aturan dasar dalam menentukan 

Net ID dan HostID antara lain sebagai berikut: 

1. Net ID tidak boleh sama dengan 127, karena secara default 

digunakan untuk keperluan loopback yaitu IP address yang 

digunkan komputer untuk menunjuk dirinya sendiri. 

2. Net ID dan Host ID tidak boleh sama dengan nol, IP address 

dengan Host ID nol diartikan sebagai alamat network. 

3. Host ID harus unik dalam jaringan. 

Karena IP address terdiri dari 4 buah bilangan binner 8 bit maka 

nilai terbesarnya adalah 11111111. 11111111.11111111.11111111, 

Maka jumlah IP address yang tersedia adalah 255 x 255 x 255 x 255. 

Jumlah ini akan dibagikan kepada para pengguna internet ke seluruh 

dunia dalam berapa kelas. Dengan pembagian beberapa kelas ini akan 

mempermudah pendistribusian pendaftaran IP address. Pembagian 

kelas-kelas IP address didasarkan pada network ID atau Net ID dan 

host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang digunakan 

untuk menunjukkan jaringan dimana komputer anda berada, sedangkan 

host ID adalah bagian dari IP address yang digunakan menunjukkan 



 
 

 
 

workstation, server, router dan semua host dari TCP/IP lain dari 

jaringan tersebut. IP address pada umumnya dikelompokkan dalam tiga 

kelas yaitu kelas A, kelas B, kelas C. Perbedaan pada tiap kelas tersebut 

adalah ukuran dan jumlahnya, berikut penjelasan masing-masing kelas 

tersebut : 

1. Kelas A digunakan untuk jaringan dengan host yang besar . bit 

pertama pada address kelas A selalu diset nol sehingga nilai di 

depannya selalu 0 sampai 127. IP address kelas A, network ID 

adalah 8 bit pertama sedangkan host ID nya adalah 24 bit 

berikutnya. Misalkan alamat IP 114.49.6.5, maka network ID = 114 

dan host ID = 49.6.5. Dengan panjang host ID yang 24 bit, jaringan 

dengan IP address kelas A dapat menampung sekitar 16 juta host. 

2. Kelas B digunakan untuk jaringan berukuran sedang dan besar. 

Dua bit pertama pada kelas B diset 10 (satu nol sehingga byte 

terdepan dari IP address kelas B akan bernilai 128 sampai 191. 

Pada IP address kelas B network ID adalah 16 bit pertama, 

sedangkan host ID adalah 16 berikutnya. Misalkan 133.93.125.2 

maka network ID = 133.93 dan host ID = 125.2 dengan panjang 

host ID 16 bit, maka jaringan yang menggunakan IP kelas B dapat 

menampung 65.000 host. 

3. Kelas C digunakan pada jaringan yang berukuran kecil seperti 

pada LAN atau jaringan komputer lokal. Tiga bit pertama dari IP 

address kelas C berisi 111. Dengan bit 21 berikutnya, angka ini 

akan membentuk network ID 24 bit dan host ID adalah 8 bit 



 
 

 
 

terakhir. Dengan memakai IP address kelas C ini, akan bisa 

dibentuk 2 juta jaringan dengan masing-masing mempunyai 256 IP 

address. 

 

3.1.7 High Availability 

Menurut Pribadi (2013:1), Teknologi High-Availability, yaitu 

ilmu untuk menciptakan redundansi dalam setiap sistem dan 

subsistem untuk memastikan bahwa layanan tetap up dan tersedia. 

Sehingga dapat dianalogikan dalam implementasi, bila satu server 

gagal melayani service tertentu, maka tugas server tersebut otomatis 

akan dilempar ke server lainnya.  

Menurut Weygant (2001:3), High availability merupakan 

sistem yang didesain untuk menghindari hilangnya layanan dengan 

mengurangi atau mengelola kegagalan serta meminimalkan waktu 

downtime yang direncanakan untuk sistem. High availability 

merupakan layanan ketersediaan agar sistem tetap up. Perhatikan 

bahwa High availability tidak mutlak. Kebutuhan bisnis yang berbeda 

untuk High availability cukup beragam. Bisnis internasional, 

perusahaan menjalankan beberapa shift dan banyak situs internet 

mungkin memerlukan akses pengguna ke database  beberapa jam. 

Lembaga keuangan harus mampu mentransfer dana setiap saat malam 

atau siang hari, tujuh hari seminggu. Di sisi lain, beberapa bisnis ritel 

mungkin memerlukan komputer akan tersedia hanya 18 jam sehari, 

tapi selama 18 jam, mereka mungkin memerlukan waktu respon 



 
 

 
 

untuk proses transaksi. 

 

3.1.8 Repository 

Menurut Syukrie (2008:38), Repository adalah suatu 

mekanisme sebuah distro dalam mempaketkan software mereka agar 

memudahkan pengguna dalam meng-update dan menginstalasi paket 

software Linux yang digunakan. Secara default, distro ubuntu, 

kubuntu dan edubuntu dan bahkan debian yang menjadi induk dari 

distro-distro yang saat ini banyak digunakan menyediakan repository 

yang bisa kita gunakan untuk meng-update paket software secara 

online. Hal itu menjadi masalah jika anda terhubung ke internet 24 

jam dan memiliki bandwidth yang cukup besar. Kendala yang timbul 

jika tidak mempunyai akses internet atau punya akses internet namun 

tidak mendapatkan bandwidth yang cukup besar. Solusinya adalah 

harus menyediakan repository paket software di partisi harddisk 

misalnya harddisk eksternal. 

 

3.1.9    Parameter QoS 

Menurut Pratama ( 2014:547), Quality Of Service ( QoS ) 

merupakan sekumpulan teknik dan mekanisme yang menjamin 

performansi dari jaringan komputer ( terutamanya di internet) di 

dalam penyediaan layanan keada aplikasi-aplikasi didalam jaringan 

komputer. Quality Of Service ( QoS ) dilihat dan diukur dari sudut 

pandang penyedia layanan. Berbeda dengan QoE ( Quality of 



 
 

 
 

Experience) dimana penilaiain dilakukan dari sudut pandang 

pengguna. 

Menurut ITU ( International Telecommunication Union ), 

Quality of Service (QoS) adalah kemampuan suatu jaringan untuk 

menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, 

mengatasi jitter dan delay. Parameter QoS adalah latency, jitter, 

packet loss, throughput. QoS sangat ditentukan oleh kualitas jaringan 

yang digunakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan 

nilai QoS, seperti : Redaman, Distorsi, dan Noise.  

QoS didesain untuk membantu end user (client) menjadi lebih 

produktif  dengan memastikan bahwa user mendapatkan performansi 

yang handal dari aplikasi-aplikasi berbasis jaringan. QoS mengacu 

pada kemampuan jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih 

baik pada trafik jaringan tertentu melalui teknologi yang berbeda-

beda. QoS merupakan suatu tantangan yang besar dalam jaringan 

berbasis IP dan internet secara keseluruhan. Tujuan dari QoS adalah 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan yang berbeda, yang 

menggunakan infrastruktur yang sama. QoS menawarkan kemampuan 

untuk mendefinisikan atribut-atribut layanan yang disediakan, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif.  

Menurut Yevgeni (1999), Performansi mengacu ke tingkat 

kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis beban data di 

dalam suatu komunikasi. Performansi merupakan kumpulan dari 

beberapa parameter besaran teknis yaitu : 



 
 

 
 

1. Throughput, yaitu kecepatan (rate) transfer data efektif, yang 

diukur dalam bps. Troughput merupakan jumlah total kedatangan 

paket yang sukses yang diamati pada destination selama interval 

waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. 

2. Packet Loss, merupakan suatu parameter yang menggambarkan 

suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang, 

dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan dan 

hal ini berpengaruh pada semua aplikasi karena retransmisi akan 

mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan meskipun 

jumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi-aplikasi tersebut. 

Umumnya perangkat jaringan memiliki buffer untuk menampung 

data yang diterima. Jika terjadi kongesti yang cukup lama, buffer 

akan penuh, dan data baru tidak akan diterima. 

         Tabel 3.2 Packet loss 

KATEGORI DEGREDASI PACKET LOSS 

SANGAT BAGUS 0 

BAGUS 3% 

SEDANG 15% 

JELEK 25% 

 Sumber :Journal Qos in VOIP Networks by ETSI (Tiphon Project) 

 

3. Delay (latency), adalah waktu yang dibutuhkan data untuk 

menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi 

oleh jarak, media fisik, kongesti atau juga waktu proses yang 

lama. 

 

 



 
 

 
 

Tabel 3.3 One-Way Delay/Latency 

KATEGORI LATENSI BESAR DELAY 

SANGAT BAGUS < 150ms 

BAGUS 150 s/d 300 ms 

SEDANG 300 s/d 450 ms 

JELEK > 450ms 

Sumber :Journal Qos in VOIP Networks by ETSI (Tiphon Project) 

 

4. Jitter, atau variasi kedatangan paket, hal ini diakibatkan oleh 

variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan 

data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di 

akhir perjalanan jitter. Jitter lazimnya disebut variasi delay 

,berhubungan eart dengan latency, yang menunjukkan banyaknya 

variasi delay pada taransmisi data  di jaringan. Delay antrian pada 

router dan switch dapat menyebabkan jitter. 

Tabel 3.4 Jitter 

KATEGORI DEGRADASI PEAK JITTER 

SANGAT BAGUS 0 ms 

BAGUS 75 ms 

SEDANG 125 ms 

JELEK 225 ms 

Sumber :Journal Qos in VOIP Networks by ETSI (Tiphon Project) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.2.   Penelitian Terdahulu 

Tabel 3.5  Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti dan Judul Hasil / Abstrak 

1 Implementasi High Availability 

VPN Client pada jaringan 

komputer Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, Oleh 

Pribadi (2013). 

1. Dengan adanya sistem High-

Availability VPN Client, layanan 

VPN tidak akan terganggu yang 

diakibatkan oleh kerusakan pada 

Primary Server karena Secondary 

Server akan mengambil alih 

tugas Primary Serverdengan baik 

jika terjadi kegagalan. 

2. High-Availability VPN Client 

sangat cocok diterapkan pada 

sistem yang sangat memerlukan 

koneksi VPN yang stabil. 

3. Konsep High-Availability yang 

diimplementasikan pada VPN 

Client di Fakultas Hukum 

Universitas Udayana merupakan 

salah satu solusi yang handal 

untuk membangun koneksi 

jaringan VPN. 
 

2 Analisa Quality Of Service (QOS) 

Jaringan internet pada SMK 

Negeri 4 Palembang, Oleh Putri 

(2012) 

1. Dari hasil pengukuran 

perbandingan antara kapasitas 

bandwidth tersedia dengan 

bandwidth sebenarnya untuk 

setiap alokasi lab ternyata 

hasilnya masih jauh di bawah 

kapasitas bandwidth yang 

tersedia hal ini disebabkan 

pertambahan jarak pada media 

transimisi untuk setiap lab 

diukur. Untuk HotSpot medium 

yang digunakan untuk 

penyampaian sinyal 

menggunakan medium udara 

berupa WiFi selain itu adanya 

noise atau gangguan sinyal yang 

tidak dikehendaki antara acces 

point dengan web server sebagai 

internet gateway.  

2. Faktor yang mempengaruhi hasil 

pengukuran ini adalah 



 
 

 
 

pertambahan jarak pada media 

transimisi jaringan internet baik 

media kabel maupun media WiFi 

sehingga menyebabkan delay 

propagasi yang besar selain itu 

waktu proses yang melewati 

beberapa alat dan media 

mempengaruhi waktu delay 

untuk setiap perangkat yang 

diukur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.3   Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hasil Yang diinginkan 

 

1. Dapat merancang dan mengimplementasikan server repository Linux 

Ubuntu dengan menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu server. 

2. Mendapatkan hasil analisa dan mengevaluasi hasil kinerja high 

availability dengan metode fail over yang telah dibangun apakah 

berjalan sesuai dengan harapan. 

3.  

4.   
 

Landasan Teori 

1. Jaringan Komputer 

2. High Availability 

3. Repository 

4. Quality Of Service (QoS) 

5. Linux Ubuntu Server 

6. Network Development Life Cycle 

(NDLC). 

7. Heartbeat 

Metode Penelitian  
Network Development Life Cycle (NDLC) sampai pada 

Tahapan Implementasi 

Metode Pengujian QoS (Delay,Packet Loss dan Jitter) 

Permasalahan 

Permasalahannya adalah sering kali user melakukan proses update atau 

proses instalasi paket terkendala koneksi internet yang lambat bahkan 

sering terputus , hal ini bisa disebabkan keterbatasan bandwidth 

download yang menyebabkan koneksi internet yang lambat maupun 

server repository yang bermasalah atau down sehingga proses update 

maupun instalasi menjadi terganggu.  Salah satu solusi dari 

permasalahan diatas adalah dengan membuat server repository sendiri 

dengan menggabungkan teknologi  High Availability (HA) sehingga 

ketersediaan dan kecepatan proses update dan installasi terjaga dengan 

baik. 

 



 
 

 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1   Waktu Penelitian 

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian 

KEGIATAN 

BULAN / TAHUN 

APRIL 

 2015 

MEI 

 2015 

JUNI 

2015 

JULI 

 2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Analisis                                 

Desain                                  

Simulasi                                 

Implementasi                                 

Pembuatan Laporan                 

Sumber : Diolah Sendiri 

4.2   Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Hidayat (2011:73). Dalam melakukan pengumpulan data, penulis 

menggunakan beberapa cara yaitu : 

a.   Data primer 

yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. 

Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah 

dengan melakukan  Observasi (pengamatan). Pada metode ini penulis 

mengamati secara langsung permasalahan serta melakukan penelitian 

mandiri guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

b.    Data sekunder 

Yaitu suatu data yang diperoleh melalui daftar pustaka, buku dan literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis buat dan 



 
 

 
 

diambil dalam bentuk yang sudah jadi atau publikasi serta data yang penulis 

dapatkan dari pengetahuan teoritis dan melalui materi perkuliahan. 

 

4.3    Teknik Pengembangan Sistem 

Metode Perancangan dan Implementasi yang digunakan Penulis 

adalah Network Development Life Cycle (NDLC). Menurut Setiawan 

(2009:1), NDLC merupakan suatu pendekatan proses dalam komunikasi data 

yang menggambarkan siklus yang  awal dan akhirnya dalam membangun 

sebuah jaringan komputer yang mencakup sejumlah tahapan, yaitu : 

1. Analisis (Analysis) 

Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi permasalahan dimana 

sering kali user melakukan proses update atau proses instalasi paket 

terkendala koneksi internet yang lambat bahkan sering terputus , hal 

ini bisa disebabkan keterbatasan bandwidth download yang 

menyebabkan koneksi internet yang lambat maupun server repository 

yang bermasalah atau down sehingga proses update maupun instalasi 

menjadi terganggu.  Salah satu solusi dari permasalahan diatas adalah 

dengan membuat server repository sendiri dengan menggabungkan 

teknologi  High Availability (HA) sehingga ketersediaan dan 

kecepatan proses update dan installasi terjaga dengan baik. 

  

2.  Desain (Design) 

Setelah melakukan analisis permasalahan kemudian dilanjutkan 

dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan 



 
 

 
 

masalah yang ada. Pada tahap ini penulis melakukan desain atau 

perancangan topologi jaringan terhadap sistem yang akan dibangun 

menggunakan Software Visio 2010 serta menyiapkan komponen 

pendukung hardware dan software yang dibutuhkan agar sistem dapat 

bekerja sesuai kebutuhan. 

 

3.   Simulasi (Simulation) 

Simulasi dilakukan dengan melakukan penerapan 

implementasi high availability dengan metode fail over pada 

repository Linux Ubuntu server  menggunakan aplikasi VirtualBox. 

Dengan simulasi ini dapat diketahui lebih mudah serta mempelajari 

cara konfigurasi dan pengambilan data dalam skala yang kecil tanpa 

memerlukan komputer server untuk mempelajari cara kerja 

implementasi high availability dengan metode fail over pada server 

repository. 

 

4.   Implementasi (Implementation) 

Di tahapan ini akan melakukan sistem pengujian dan 

pengambilan data implementasi high availability dengan metode fail 

over pada repository Linux Ubuntu server  menggunakan Aplikasi 

Heartbeat. Metode analisa kinerja menggunakan metode QoS yaitu 

dengan mengukur parameter delay, packet loss dan jitter serta 

mengevaluasi hasil kinerja high availability dengan metode fail over 

yang telah dibangun apakah berjalan sesuai dengan harapan.  



 
 

 
 

 

 

                  Sumber : Setiawan (2009) 

                               Gambar 4.1  SIKLUS NDLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1.  Hasil 

5.1.1   Analisis    

5.1.1.1    Analisis Kebutuhan  

Kebutuhan teknologi backup otomatis yaitu berupa High 

Availability (HA) merupakan teknologi yang banyak dibutuhkan 

di lingkungan perusahaan maupun instansi yang menggunakan 

sistem komputerisasi terutama bagi perusahaan yang memanfaat 

sistem operasi Linux sebagai server maupun client ( Linux 

Desktop) . Linux merupakan sistem operasi yang tepat untuk 

menyediakan atau menjadi sebuah server yang powerfull yang 

dapat di dayagunakan dengan biaya yang murah serta bersifat 

opensource. Untuk keperluan proses update maupun proses 

instalasi pada sistem operasi Linux memerlukan sebuah server 

repository yang terdiri dari bermacam paket-paket aplikasi 

untuk kebutuhan aplikasi maupun server jaringan komputer. 

Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan aplikasi 

software , dimana software dalam repository tersebut dapat 

diambil atau digunakan oleh user yang ingin melakukan 

instalasi software. 



 
 

 
 

Permasalahannya adalah sering kali user melakukan 

proses update atau proses instalasi paket terkendala koneksi 

internet yang lambat bahkan sering terputus , hal ini bisa 

disebabkan keterbatasan bandwidth download yang 

menyebabkan koneksi internet yang lambat maupun server 

repository yang bermasalah atau down sehingga proses update 

maupun instalasi menjadi terganggu.  Salah satu solusi dari 

permasalahan diatas adalah dengan membuat server repository 

sendiri dengan menggabungkan teknologi  High Availability 

(HA) sehingga ketersediaan dan kecepatan proses update dan 

installasi terjaga dengan baik. 

Heartbeat merupakan perangkat lunak yang umum 

digunakan  untuk meningkatkan performa dalam hal ini biasa 

disebut dengan HA (High Availability) dengan metode  failover. 

Heartbeat  dikombinasikan dengan resource yang diperlukan 

untuk membangun failover yang memiliki kemampuan 

menghentikan dan memulai service yang diinginkan. Heartbeat 

juga bisa melakukan perpindahan IP address dari 

satu server ke server yang lain (IP floating). 

 

5.1.1.2  Analisis Permasalahan 

3. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan metode 

fail over pada repository server berbasis Linux ? 



 
 

 
 

4. Bagaimana cara pengujian dan menganalisa kinerja high 

availability dengan pengukuran  parameter  delay, packet 

loss dan jitter ? 

 

5.1.2.    Desain 

   5.1.2.1.  Desain topologi jaringan  

 Pada perancangan topologi jaringan untuk membangun 

server repository berbasis High Availability, dimana  

menggunakan 2 buah server repository dengan menggunakan ip 

address yang berbeda yaitu 192.168.1.11/24 sebagai server 

repository utama dan 192.168.1.12/24 sebagai server repository 

backup dengan default subnet mask 255.255.0.0. Perangkat server 

repository yang digunakan terhubung dengan perangkat switch hub 

menggunakan kabel UTP tipe staright dengan terhubung ke 

jaringan lokal pada komputer client. Pada network jaringan lokal 

menggunakan kelas C yaitu 192.168.1.0 dengan default subnet 

mask 255.255.255.0. Untuk pengujian masing-masing client 

menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu Server 12.04 LTS 

dengan menggunakan 1 buah interface jaringan. Adapun aktivitas 

yang dilakukan yaitu berupa proses update dan installasi paket 

server jaringan yang terdapat pada repository server . 

 

 



 
 

 
 

 

 

Gambar 5.1  Topologi STAR jaringan server repository dengan High Availability 

(HA)  

 

 



 
 

 
 

 

5.1.2.2   Teknologi Jaringan 

Teknologi jaringan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Adapun kebutuhan perangkat Lunak yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Linux Ubuntu Server 12.04 LTS  

b. Aplikasi Heartbeat (High Availability) 

c. Repository Ubuntu Server 12.04 ( 11 ISO DVD) 

d. Web Server Apache 

e. Axence Tools 

f. Iperf Tools 

 

2.  Kebutuhan Perangkat Keras ( Hardware ) 

Adapun kebutuhan perangkat keras yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a.  Komputer Server Repository ( 2 Unit ) 

Spesifikasi: Prosesor Intel Dual Core, DDR2 2 Gbyte, 

Harddsik 250 Gbyte 

b.  Switch Hub 

c. Laptop ( Client Pengukuran)  

d. Kabel UTP 

e. Konektor RG 45 

 



 
 

 
 

 

 

5.1.3    Implementasi High Availlability (HA) 

 Pada tahapan implementasi penulis melakukan konfigurasi 

dengan melakukan proses installasi Linux Ubuntu Server 12.04 LTS. 

Konfigurasi IP address /etc/network/interfaces dengan menggunakan 

editor pico. 

 

Gambar 5.2 Konfigurasi ip address server repository utama 

 

Restart service network, /etc/init.d/networking restart. 

Ifconfig, pastikan ip address yang tampil pada eth0  sesuai dengan 

yang di setting. 



 
 

 
 

 

Gambar 5.3   Hasil konfigurasi ip address server repository utama 

 

High Availability (HA) heartbeat dan web server apache pada 

repository  perintah, apt-get install. 

 

Gambar 5.4  Installasi paket High Availability (HA) repository utama 

High Availability (HA) pada bagian file /etc/ha.d/ha.cf, hostname 

pada masing-masing repository utama dan backup yaitu repo1 dan 

repo2.  

 



 
 

 
 

 

Gambar 5.5  Konfigurasi ha.cf 

 

File /etc/ha.d/authkeys konfigurasi password kunci untuk 

authentifikasi antar node pada sistem high availability 

 

Gambar 5.6  Konfigurasi  file authkeys 

 

File /etc/ha.d/haresources, server repo1 sebagai server utama 

repository dengan ip virtual 192.168.1.13 pada interface eth0 dengan 

server apache (web server) sebagai service yang akan dibackup 

sebagai server repository. 



 
 

 
 

 

Gambar 5.7  Konfigurasi HA file haresources 

 

Restart service heartbeat /etc/init.d/heartbeat start/restart. 

 

Gambar 5.8  Restart service High Availability (HA) 

 

Service high availability cek ip address virtual dengan 

ifconfig, akan muncul interface baru dengan nama eth0:0 yang 

merupakan ip address high availability. 



 
 

 
 

 

Gambar 5.9  Hasil ip address hasil konfigurasi HA Server Utama 

 

Copy file authkeys, ha,cf dan haresources dari server 

repository utama ke server repository backup dengan menggunakan 

fasiltas winscp, restart service heartbeat. 

 

Gambar 5.10  Konfigurasi  HA pada repository backup 

 

Gambar 5.11  Cek status HA  

 



 
 

 
 

 

 

Gambar 5.12  Hasil ip address hasil konfigurasi HA Server Backup 

 

Folder repository  dvd pada folder document root apache web 

server yang berisi dvd repository ubuntu 12.04 LTS.  

 

Gambar 5.13  Folder Repository pada Server Repo Utama 

 

 



 
 

 
 

Gambar 5.14  Folder Repository pada Server Repo Backup 

 

File /etc/apt/source.list, ip address high availability apache 

web server repository linux ubuntu server 12.04. 

 

Gambar 5.15    Konfigurasi source list repository 

 

 

Gambar 5.16  Proses installasi dari server repository utama  

 

Pengujian high availability service web server dan repository 

mengakses web server ip address virtual 192.168.13 maka halaman 



 
 

 
 

web yang terdapat server repository utama , hal ini menunjukan kalau 

mesin server repository utama yang bekerja. 

 

 

Gambar 5.17  Hasil webserver pada server repository utama   

 

Pengujian mematikan service heartbeat pada server repository 

utama. 

 

Gambar 5.18   Menonaktifkan service HA pada server repository utama   

 

Heartbeat dimatikan atau dinonaktifkan mesin server repository 

utama, secara otomatis mesin server repository backup yang akan 



 
 

 
 

bekerja dengan mengambil alih peran web server utama server 

repository. 

 

 

Gambar 5.19  Hasil jika repository utama stop maka repository backup 

mengambil alih ( take over)   

 

High availability yang dilakukan saat melakukan proses 

installasi mesin server repository utama dengan mengambil aplikasi 

installasi repository pada server repository backup  

 

Gambar 5.20  Proses installasi dari server repository backup 



 
 

 
 

 

 

 

5.1.4  Hasil Pengukuran menggunakan tanpa beban Update / Install 

Pada tahap pengukuran ini, penulis melakukan pengukuran 

kinerja high availability dengan metode fail over pada repository server 

berbasis Linux Adapun jumlah pengukuran atau pengujian dilakukan 

sebanyak 10x pengambilan data sample dengan melakukan pengukuran 

dua skenario pengujian pada saat server utama up dan saat server utama 

down ( server backup melakukan take over ) 

Untuk parameter delay menggunakan satuan mili second (ms) 

dimana semakin kecil yang didapat maka semakin baik QoS, sedangkan 

pada parameter packet loss menggunakan persentase loss, semakin besar 

nilai persentase loss yang diperoleh maka semakin jelek nilai QoS 

artinya banyaknya paket data yang hilang (loss) saat pengukuran, 

Terakhir pada parameter throughput menggunakan satuan kbps, semakin 

besar maka semakin baik nilai QoS yang diperoleh.   

5.1.5.1     Pengukuran Delay dan Packet Loss (Server Utama Up) 

Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik atau juga 

waktu proses yang lama dalam jaringan LAN.  Menurut versi 

Tiphon sebagai standarisasi yang digunakan dalam pengukuran 

nilai delay, maka besarnya delay dapat diklasifikasikan 

sebagai kategori latensi sangat bagus  jika <150 ms, bagus jika 



 
 

 
 

150 ms s.d 300 ms, sedang jika 300 ms s.d 450 ms  dan jelek 

jika > 450 ms. 

Hasil pengukuran skenario pengujian pada saat server 

utama up pada Tabel 5.1 dengan pengukuran delay dan packet 

loss sebanyak 10x melalui skenario pengujian saat server 

utama up diperoleh nilai rata-rata delay 1 ms sedangkan rata-

rata persentase packet loss sebesar 0 % sehingga dapat 

disimpulkan nilai parameter delay masuk dalam Kategori 

Sangat Bagus sedangkan Packet Loss masuk dalam Kategori 

Sangat Bagus versi Tiphon. Faktor penyebab packet Loss 

dapat terjadi karena collision atau tabrakan/tumbukan antara 

data pada jaringan.  

Rumus untuk mendapatkan nilai delay dan packet loss: 

   Delay = waktu paket diterima – waktu paket dikirimkan 

 

                            paket data dikirim – paket data diterima 

Packet Loss =                                                                   x 100 % 

                                     Paket data yang dikirim 

 

          Tabel  5.1  Hasil pengukuran Delay dan Packet Loss  Server Utama Up 

Pengujian 
Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Rata-rata 

Delay (ms) 

Packet 

Loss (%) 

1 1 18 1 0 

2 1 53 1 0 

3 1 9 1 0 

4 1 3 1 0 

5 1 12 1 0 

6 0 83 1 0 

7 1 10 1 0 

8 1 35 1 0 

9 0 97 1 0 



 
 

 
 

10 1 4 1 0 

Rata-rata 1 0 

         Sumber : Dikelola Sendiri 

 

 

 

5.1.4.2   Pengukuran Throughput (Server Utama Up) 

Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket 

yang sukses yang diamati pada destination selama interval 

waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. 

Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan 

dalam melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu 

dikaitkan dengan bandwidth. Karena throughput memang bisa 

disebut juga dengan bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya. 

Bandwidth lebih bersifat fix sementara throughput sifatnya 

adalah dinamis tergantung trafik yang sedang terjadi. Dari  hasil 

perhitungan throughput melalui skenario pengujian saat server 

utama up diperoleh nilai rata-rata (average) sebesar 7833 

kbit/sec dengan jumlah paket yang dikirim (sent) bervariasi. 

Rumus untuk mendapatkan nilai throughput 

                                     Jumlah data yang dikirim 

          Throughput =  

                                      Waktu pengiriman data 

 

 

           Tabel 5.2  Hasil Pengukuran Throughput  Server Utama Up 

Pengujian 
Min 

(kbps) 

Max 

(kbps) 

Rata-rata 

(kbps) 

1 10828 27938 12115 

2 7648 33388 5920 



 
 

 
 

3 9073 28947 10487 

4 4394 26117 16789 

 5 9397 24249 17994 

6 8223 28853 1702 

7 4686 31202 2681 

8 1081 31037 5376 

9 3787 32646 4265 

10 7122 33262 1004 

Rata-rata 7833 

                    Sumber : Dikelola Sendiri 

 

5.1.4.3  Pengukuran Jitter (Server Utama Up) 

 Berdasarkan nilai peak jitter sesuai dengan tabel versi 

TIPHON sebagai standarisasi untuk nilai jiiter, Maka untuk 

kategori degradasi sangat bagus jika 0 ms, bagus jika 0 ms s.d 75 

ms, sedang 76 ms s.d 125 ms dan jelek jika 125 ms s.d 225 ms. 

Hasil pengukuran nilai peak jitter melalui skenario pengujian saat 

server utama up dengan nilai rata-rata jitter  0.198 ms, sehingga 

dalam kategori versi Tiphon termasuk dalam kategori Sangat 

Bagus  semakin kecil nilai jitter maka QoS yang dihasil semakin 

bagus , semakin besar nilainya maka semakin jelek QoS jaringan 

komputer tersebut. 

Rumus untuk mendapatkan nilai Jitter : 

                      total waktu pengujian 

         Jitter =   

                      paket yang diterima  

 

Tabel 5.3   Hasil pengukuran Jitter Server Utama Up 



 
 

 
 

Interval (s) Transfer 

(KByte) 

Bandwidth 

(Mbps) 

Jitter (ms) Kategori 

0.0-0.5 63.2 1.03 0.042 Sangat Bagus 

0.5- 1.0 64.6 1.06 0.651 Sangat Bagus 

1.0 – 1.5 63.2 1.03 0.131 Sangat Bagus 

1.5 – 2.0 64.6 1.06 0.131 Sangat Bagus 

2.0 – 2.5 63.2 1.03 0.214 Sangat Bagus 

2.5 – 3.0 64.6 1.06 0.164 Sangat Bagus 

3.0 – 3.5 64.6 1.06 0.121 Sangat Bagus 

3.5 – 4.0 63.2 1.03 0.198 Sangat Bagus 

4.0 – 4.5 64.6 1.06 0.077 Sangat Bagus 

4.5 -5.0 63.2 1.03 0.162 Sangat Bagus 

5.0 – 5.5 64.6 1.06 0.518 Sangat Bagus 

5.5 – 6.0 63.2 1.03 0.163 Sangat Bagus 

6.0 – 6.5 64.6 1.06 0.160 Sangat Bagus 

6.5 – 7.0 64.6 1.06 0.088 Sangat Bagus 

7.0 – 7.5 63.2 1.03 0.235 Sangat Bagus 

7.5 – 8.0 64.6 1.06 0.185 Sangat Bagus 

8.0 – 8.5 63.2 1.03 0.167 Sangat Bagus 

8.5 – 9.0 64.6 1.06 0.122 Sangat Bagus 

9.0 – 9.5 64.6 1.06 0.296 Sangat Bagus 

9.5 - 10 63.2 1.03 0.148 Sangat Bagus 

Rata-rata 0.1986 Sangat Bagus 

           Sumber : Dikelola Sendiri 

 



 
 

 
 

5.1.4.4  Pengukuran Delay & Packet Loss (Server Utama Down) 

Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik atau juga 

waktu proses yang lama dalam jaringan LAN.  Menurut versi 

Tiphon sebagai standarisasi yang digunakan dalam pengukuran 

nilai delay, maka besarnya delay dapat diklasifikasikan 

sebagai kategori latensi sangat bagus  jika <150 ms, bagus jika 

150 ms s.d 300 ms, sedang jika 300 ms s.d 450 ms  dan jelek 

jika > 450 ms. 

Berdasarkan hasil pengukuran nilai delay pada 

skenario pengujian pada saat server utama down  ( server 

backup melakukan take over )  pada Tabel 5.4 diperoleh nilai 

rata-rata delay 1 ms sedangkan rata-rata persentase packet loss 

sebesar 0 %  sehingga dapat disimpulkan nilai parameter delay 

masuk dalam kategori Sangat Bagus sedangkan Packet Loss 

masuk dalam  kategori Bagus versi Tiphon. Faktor penyebab 

packet Loss dapat terjadi karena collision atau 

tabrakan/tumbukan antara data pada jaringan. Umumnya 

perangkat jaringan memiliki buffer untuk menampung data 

yang diterima. Jika terjadi kongesti atau kelebihan beban 

dalam jaringan LAN yang cukup lama, buffer akan penuh, dan 

data baru tidak akan diterima, hal inilah yang bisa 

menyebabkan  packet Loss. 

 

       Tabel  5.4  Hasil pengukuran Delay dan Packet Loss  Server Utama Down 



 
 

 
 

Pengujian 
Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Rata-rata 

Delay (ms) 

Packet 

Loss (%) 

1 1 19 1 0 

2 1 51 1 0 

3 1 2 1 0 

4 1 7 1 0 

5 1 50 1 1 

6 1 53 1 0 

7 0 4 1 0 

8 0 30 1 0 

9 0 24 1 0 

10 1 4 1 0 

Rata-rata 1 0 

         Sumber : Dikelola Sendiri 

 

5.1.4.5   Pengukuran Throughput (Server Utama Down) 

   Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang 

sukses yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu 

dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Throughput adalah 

kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman 

data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth. Karena 

throughput memang bisa disebut juga dengan bandwidth dalam 

kondisi yang sebenarnya. Bandwidth lebih bersifat fix sementara 

throughput sifatnya adalah dinamis tergantung trafik yang 

sedang terjadi.  

   Dari hasil perhitungan throughput melalui skenario 

pengujian pada saat server utama down  ( server backup 

melakukan take over) dengan nilai rata-rata (average) sebesar 

2665 kbit/sec dengan jumlah paket yang dikirim (sent) 

bervariasi. 

 



 
 

 
 

                  Tabel 5.5  Hasil Pengukuran Throughput  Server Utama Down 

Pengujian 
Min 

(kbps) 

Max 

(kbps) 

Rata-rata 

(kbps) 

1 2604 31424 3396 

2 2040 30084 852 

3 3803 34499 2054 

4 6690 31202 7522 

5 11080 31994 1442 

6 2288 30084 2774 

7 6039 29431 1913 

8 3640 30447 1869 

9 2549 32646 1967 

10 2988 29728 2866 

Rata-rata 2665 

                    Sumber : Dikelola Sendiri 

 

5.1.4.6   Pengukuran Jitter (Server Utama Down) 

Berdasarkan nilai peak jitter sesuai dengan tabel versi 

TIPHON sebagai standarisasi untuk nilai jiiter, Maka untuk 

kategori degradasi sangat bagus jika 0 ms, bagus jika 0 ms s.d 

75 ms, sedang 76 ms s.d 125 ms dan jelek jika 125 ms s.d 225 

ms.  Hasil pengukuran nilai peak jitter melalui skenario 

pengujian pada saat server utama down  ( server backup 

melakukan take over )   dengan nilai rata-rata jitter 0.8344 ms, 

sehingga dalam kategori versi Tiphon termasuk dalam Kategori 

Sangat Bagus semakin kecil nilai jitter maka QoS yang dihasil 

semakin bagus , semakin besar nilainya maka semakin jelek 

QoS jaringan komputer tersebut. 

 

Tabel 5.6   Hasil pengukuran Jitter Server Utama Down 

Interval (s) Transfer Bandwidth Jitter (ms) Kategori 



 
 

 
 

(KByte) (Mbps) 

0.0-0.5 63.2 1.03 0.619 Sangat Bagus 

0.5- 1.0 63.2 1.03 1.206 Sangat Bagus 

1.0 – 1.5 64.6 1.06 0.446 Sangat Bagus 

1.5 – 2.0 64.6 1.06 0.871 Sangat Bagus 

2.0 – 2.5 63.2 1.03 1.026 Sangat Bagus 

2.5 – 3.0 64.6 1.06 0.599 Sangat Bagus 

3.0 – 3.5 63.2 1.03 0.931 Sangat Bagus 

3.5 – 4.0 64.6 1.06 0.939 Sangat Bagus 

4.0 – 4.5 64.6 1.06 0.891 Sangat Bagus 

4.5 -5.0 63.2 1.03 0.559 Sangat Bagus 

5.0 – 5.5 64.6 1.06 0.802 Sangat Bagus 

5.5 – 6.0 63.2 1.03 0.827 Sangat Bagus 

6.0 – 6.5 64.6 1.06 1.558 Sangat Bagus 

6.5 – 7.0 64.6 1.06 0.932 Sangat Bagus 

7.0 – 7.5 63.2 1.03 0.838 Sangat Bagus 

7.5 – 8.0 64.6 1.06 1.277 Sangat Bagus 

8.0 – 8.5 63.2 1.03 0.611 Sangat Bagus 

8.5 – 9.0 64.6 1.06 0.689 Sangat Bagus 

9.0 – 9.5 63.2 1.03 0.765 Sangat Bagus 

9.5 - 10 64.6 1.06 0.302 Sangat Bagus 

Rata-rata 0.8344 Sangat Bagus 

           Sumber : Dikelola Sendiri 

 

5.1.5  Hasil Pengukuran menggunakan beban Update / Install 



 
 

 
 

Pada tahap pengukuran ini, penulis melakukan pengukuran 

kinerja high availability dengan metode fail over pada repository server 

berbasis Linux Adapun jumlah pengukuran atau pengujian dilakukan 

sebanyak 10x pengambilan data sample dengan melakukan pengukuran 

dua skenario pengujian pada saat server utama up dan saat server utama 

down ( server backup melakukan take over ) 

Untuk parameter delay menggunakan satuan mili second (ms) 

dimana semakin kecil yang didapat maka semakin baik QoS, sedangkan 

pada parameter packet loss menggunakan persentase loss, semakin besar 

nilai persentase loss yang diperoleh maka semakin jelek nilai QoS 

artinya banyaknya paket data yang hilang (loss) saat pengukuran, 

Terakhir pada parameter throughput menggunakan satuan kbps, semakin 

besar maka semakin baik nilai QoS yang diperoleh.   

5.1.5.1     Pengukuran Delay dan Packet Loss (Server Utama Up) 

Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik atau juga 

waktu proses yang lama dalam jaringan LAN.  Menurut versi 

Tiphon sebagai standarisasi yang digunakan dalam pengukuran 

nilai delay, maka besarnya delay dapat diklasifikasikan 

sebagai kategori latensi sangat bagus  jika <150 ms, bagus jika 

150 ms s.d 300 ms, sedang jika 300 ms s.d 450 ms  dan jelek 

jika > 450 ms. 

Hasil pengukuran skenario pengujian pada saat server 

utama up pada Tabel 5.7 dengan pengukuran delay dan packet 

loss sebanyak 10x melalui skenario pengujian saat server 



 
 

 
 

utama up diperoleh nilai rata-rata delay 3.1 ms sedangkan 

rata-rata persentase packet loss sebesar 0 % sehingga dapat 

disimpulkan nilai parameter delay masuk dalam Kategori 

Bagus sedangkan Packet Loss masuk dalam Kategori Sangat 

Bagus versi Tiphon. Faktor penyebab packet Loss dapat 

terjadi karena collision atau tabrakan/tumbukan antara data 

pada jaringan. Umumnya perangkat jaringan memiliki buffer 

untuk menampung data yang diterima. Jika terjadi kelebihan 

beban dalam jaringan yang cukup lama, buffer akan penuh hal 

inilah yang bisa menyebabkan  packet Loss. 

 

          Tabel  5.7  Hasil pengukuran Delay dan Packet Loss  Server Utama Up 

Pengujian 
Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Rata-rata 

Delay (ms) 

Packet 

Loss (%) 

1 1 113 3 0 

2 1 79 2 0 

3 1 95 5 0 

4 1 109 4 0 

5 1 92 2 0 

6 1 81 3 0 

7 1 73 2 0 

8 1 113 4 0 

9 1 28 2 0 

10 1 107 4 0 

Rata-rata 3.1 0 

         Sumber : Dikelola Sendiri 

 

 

5.1.5.2   Pengukuran Throughput (Server Utama Up) 

Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket 

yang sukses yang diamati pada destination selama interval 

waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. 



 
 

 
 

Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan 

dalam melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu 

dikaitkan dengan bandwidth. Karena throughput memang bisa 

disebut juga dengan bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya. 

Bandwidth lebih bersifat fix sementara throughput sifatnya 

adalah dinamis tergantung trafik yang sedang terjadi. Dari  hasil 

perhitungan throughput melalui skenario pengujian saat server 

utama up diperoleh nilai rata-rata (average) sebesar 7036 

kbit/sec, sedangkan nilai throughput rata-rata minimum sebesar 

193 kbps dan rata-rata maximum sebesar  8981 kbps dengan 

jumlah paket yang dikirim (sent) bervariasi. 

 

           Tabel 5.8  Hasil Pengukuran Throughput  Server Utama Up 

Pengujian 
Min 

(kbps) 

Max 

(kbps) 

Rata-rata 

(kbps) 

1 425 8943 7302 

2 189 9098 6823 

3 243 9021 6769 

4 99 9072 7052 

5 204 8847 7006 

6 88 8908 7169 

7 267 8889 7300 

8 162 9052 7061 

9 112 9006 6896 

10 145 8978 6987 

Rata-rata 7036 

                    Sumber : Dikelola Sendiri 

 

5.1.5.3  Pengukuran Jitter (Server Utama Up) 

 Berdasarkan nilai peak jitter sesuai dengan tabel versi 



 
 

 
 

TIPHON sebagai standarisasi untuk nilai jiiter, Maka untuk 

kategori degradasi sangat bagus jika 0 ms, bagus jika 0 ms s.d 75 

ms, sedang 76 ms s.d 125 ms dan jelek jika 125 ms s.d 225 ms.  

Hasil pengukuran nilai peak jitter melalui skenario pengujian saat 

server utama up dengan nilai rata-rata jitter  0.687 ms, sehingga 

dalam kategori versi Tiphon termasuk dalam kategori Sangat 

Bagus  semakin kecil nilai jitter maka QoS yang dihasil semakin 

bagus , semakin besar nilainya maka semakin jelek QoS jaringan 

komputer tersebut. 

Tabel 5.9   Hasil pengukuran Jitter Server Utama Up 

Interval (s) Transfer 

(KByte) 

Bandwidth 

(Mbps) 

Jitter (ms) Kategori 

0.0-0.5 63.2 1.03 0.609 Sangat Bagus 

0.5- 1.0 64.6 1.06 0.648 Sangat Bagus 

1.0 – 1.5 63.2 1.03 0.437 Sangat Bagus 

1.5 – 2.0 64.6 1.06 0.805 Sangat Bagus 

2.0 – 2.5 63.2 1.03 0.723 Sangat Bagus 

2.5 – 3.0 64.6 1.06 1.181 Sangat Bagus 

3.0 – 3.5 64.6 1.06 0.706 Sangat Bagus 

3.5 – 4.0 61.7 1.01 0.558 Sangat Bagus 

4.0 – 4.5 64.6 1.03 0.489 Sangat Bagus 

4.5 -5.0 63.2 1.01 0.705 Sangat Bagus 

5.0 – 5.5 64.6 1.06 0.589 Sangat Bagus 

5.5 – 6.0 63.2 1.03 0.553 Sangat Bagus 

6.0 – 6.5 61.7 1.01 1.316 Sangat Bagus 



 
 

 
 

6.5 – 7.0 64.6 1.06 0.535 Sangat Bagus 

7.0 – 7.5 63.2 1.03 0.767 Sangat Bagus 

7.5 – 8.0 64.6 1.06 0.667 Sangat Bagus 

8.0 – 8.5 63.2 1.03 0.445 Sangat Bagus 

8.5 – 9.0 64.6 1.06 0.611 Sangat Bagus 

9.0 – 9.5 64.6 1.06 0.770 Sangat Bagus 

9.5 - 10 63.2 1.03 0.634 Sangat Bagus 

Rata-rata 0.687 Sangat Bagus 

           Sumber : Dikelola Sendiri 

5.1.5.4  Pengukuran Delay & Packet Loss (Server Utama Down) 

Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik atau juga 

waktu proses yang lama dalam jaringan LAN.  Menurut versi 

Tiphon sebagai standarisasi yang digunakan dalam pengukuran 

nilai delay, maka besarnya delay dapat diklasifikasikan 

sebagai kategori latensi sangat bagus  jika <150 ms, bagus jika 

150 ms s.d 300 ms, sedang jika 300 ms s.d 450 ms  dan jelek 

jika > 450 ms. 

Berdasarkan hasil pengukuran nilai delay pada 

skenario pengujian pada saat server utama down  ( server 

backup melakukan take over )  pada Tabel 5.4 diperoleh nilai 

rata-rata delay 3.4 ms sedangkan rata-rata persentase packet 

loss sebesar 0.1 %  sehingga dapat disimpulkan nilai 

parameter delay masuk dalam kategori bagus sedangkan 

Packet Loss masuk dalam  kategori bagus versi Tiphon. 



 
 

 
 

Faktor penyebab packet Loss dapat terjadi karena collision 

atau tabrakan/tumbukan antara data pada jaringan. Umumnya 

perangkat jaringan memiliki buffer untuk menampung data 

yang diterima. Jika terjadi kongesti atau kelebihan beban 

dalam jaringan LAN yang cukup lama, buffer akan penuh, dan 

data baru tidak akan diterima, hal inilah yang bisa 

menyebabkan  packet Loss. 

 

      Tabel  5.10  Hasil pengukuran Delay dan Packet Loss  Server Utama Down 

Pengujian 
Min 

(ms) 

Max 

(ms) 

Rata-rata 

Delay (ms) 

Packet 

Loss (%) 

1 1 79 3 0 

2 1 110 3 0 

3 1 119 4 0 

4 1 39 2 0 

5 1 144 3 1 

6 1 94 4 0 

7 1 24 2 0 

8 1 93 4 0 

9 1 112 5 0 

10 1 112 4 0 

Rata-rata 3.4 0.1 

         Sumber : Dikelola Sendiri 

 

5.1.5.5   Pengukuran Throughput (Server Utama Down) 

   Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang 

sukses yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu 

dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Throughput adalah 

kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman 

data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth. Karena 

throughput memang bisa disebut juga dengan bandwidth dalam 



 
 

 
 

kondisi yang sebenarnya. Bandwidth lebih bersifat fix sementara 

throughput sifatnya adalah dinamis tergantung trafik yang 

sedang terjadi.  

   Dari hasil perhitungan throughput melalui skenario 

pengujian pada saat server utama down  ( server backup 

melakukan take over) dengan nilai rata-rata (average) sebesar 

6183 kbit/sec, nilai throughput rata-rata minimum sebesar  222 

kbps dan rata-rata maximum sebesar 8180 kbps dengan jumlah 

paket yang dikirim (sent) bervariasi. 

 

                  Tabel 5.11  Hasil Pengukuran Throughput  Server Utama Down 

Pengujian 
Min 

(kbps) 

Max 

(kbps) 

Rata-rata 

(kbps) 

1 182 8035 6273 

2 359 8168 6908 

3 198 8123 5942 

4 220 8082 6144 

5 124 8214 5767 

6 160 8265 6170 

7 175 8214 6027 

8 160 8131 5991 

9 375 8304 6151 

10 268 8271 6455 

Rata-rata 6183 

                    Sumber : Dikelola Sendiri 

 

5.1.5.6  Pengukuran Jitter (Server Utama Down) 

Berdasarkan nilai peak jitter sesuai dengan tabel versi 

TIPHON sebagai standarisasi untuk nilai jiiter, Maka untuk 

kategori degradasi sangat bagus jika 0 ms, bagus jika 0 ms s.d 



 
 

 
 

75 ms, sedang 76 ms s.d 125 ms dan jelek jika 125 ms s.d 225 

ms.  Hasil pengukuran nilai peak jitter melalui skenario 

pengujian pada saat server utama down  ( server backup 

melakukan take over )   dengan nilai rata-rata jitter 0.509 ms, 

sehingga dalam kategori versi Tiphon termasuk dalam Kategori 

Sangat Bagus semakin kecil nilai jitter maka QoS yang dihasil 

semakin bagus , semakin besar nilainya maka semakin jelek 

QoS jaringan komputer tersebut. 

 

Tabel 5.12   Hasil pengukuran Jitter Server Utama Down 

Interval (s) Transfer 

(KByte) 

Bandwidth 

(Mbps) 

Jitter (ms) Kategori 

0.0-0.5 63.2 1.03 0.510 Sangat Bagus 

0.5- 1.0 64.6 1.06 0.796 Sangat Bagus 

1.0 – 1.5 63.2 1.03 0.583 Sangat Bagus 

1.5 – 2.0 64.6 1.06 0.227 Sangat Bagus 

2.0 – 2.5 63.2 1.03 0.971 Sangat Bagus 

2.5 – 3.0 64.6 1.06 0.281 Sangat Bagus 

3.0 – 3.5 63.2 1.03 0.422 Sangat Bagus 

3.5 – 4.0 64.6 1.06 0.303 Sangat Bagus 

4.0 – 4.5 64.6 1.06 0.586 Sangat Bagus 

4.5 -5.0 63.2 1.03 0.722 Sangat Bagus 

5.0 – 5.5 64.6 1.06 0.536 Sangat Bagus 

5.5 – 6.0 63.2 1.03 0.389 Sangat Bagus 

6.0 – 6.5 64.6 1.06 0.397 Sangat Bagus 



 
 

 
 

6.5 – 7.0 64.6 1.06 0.626 Sangat Bagus 

7.0 – 7.5 63.2 1.03 0.738 Sangat Bagus 

7.5 – 8.0 64.6 1.06 0.593 Sangat Bagus 

8.0 – 8.5 63.2 1.03 0.426 Sangat Bagus 

8.5 – 9.0 64.6 1.06 0.281 Sangat Bagus 

9.0 – 9.5 63.2 1.03 0.421 Sangat Bagus 

9.5 - 10 64.6 1.06 0.376 Sangat Bagus 

Rata-rata 0.509 Sangat Bagus 

           Sumber : Dikelola Sendiri 

 

5.2   Pembahasan 

Dari hasil pengukuran QoS dengan dua skenario pengujian diamana 

saat server utama up dan saat server utama down  (server backup melakukan 

take over) menunjukkan bahwa parameter delay QoS mengalami kenaikan 

delay sebesar 0.3 ms, sedangkan pada parameter packet loss saat server 

utama down mengalami kenaikan paket loss sebesar 0.1 % kemudian pada 

parameter pengujian Throughput menunjukkan dimana nilai bandwidth murni 

(aktual) mengalami penurunan berkisar 12 % dari nilai throughput saat server 

utama mengalami down sedangkan  pada parameter nilai jitter mengalami 

penurunan sekitar 0.1 ms. Secara keseluruhan kinerja High Availability saat 

server utama up dan saat server utama down  (server backup melakukan take 

over) sangat baik dikarenakan perbedaan pengukuran nilai QoS pada 

parameter delay, packet loss dan jitter tidak terlalu signifikan, hanya 

parameter throughput yang cukup berpengaruh dengan selisih 12%.  



 
 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1      Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi repository server dengan menggunakan metode high 

availability berjalan dengan sangat baik, hal ini bisa dibuktikan saat 

pengujian server utama down, server backup langsung mengambil alih (take 

over) peran server utama. 

2. Hasil pengukuran QoS dengan dua skenario pengujian dimana saat server 

utama up dan saat server utama down (server backup melakukan take over) 

menunjukkan bahwa parameter delay QoS mengalami kenaikan delay sebesar 

0.3 ms, sedangkan pada parameter packet loss saat server utama down 

mengalami kenaikan paket loss sebesar 0.1 %  

3. Hasil pengukuran parameter Throughput menunjukkan dimana nilai 

bandwidth murni (aktual) mengalami penurunan berkisar 12 % dari nilai 

throughput saat server utama mengalami down sedangkan  pada parameter 

nilai jitter mengalami penurunan sekitar 0.1 ms.  

4. Kinerja High Availability secara keseluruhan saat server utama up dan saat 

server utama down  (server backup melakukan take over) perbedaan 

pengukuran nilai QoS pada parameter delay, packet loss dan jitter tidak 

terlalu signifikan, hanya parameter throughput yang cukup berpengaruh 

dengan selisih 12%.  



 
 

 
 

6.2      Saran 

Saran yang ingin disampaikan pada penelitian ini adalah perlunya 

pengembangan sistem high availability terhadap beberapa jenis service 

jaringan terutama service web server dan mail server yang sering digunakan 

untuk implementasi di instansi maupun perusahaan agar permasalahan pada 

jaringan bisa segera diatasi jika salah satu server bermasalah, teknologi 

backup otomatis akan segera mengatasi hal tersebut.  
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