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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk menunjang kegiatan yang terkait dengan sistem informasi 

dan teknologi dibutuhkan dukungan dari banyak alat, diantaranya 

dukungan server. Server berfungsi sebagai basis layanan untuk pengguna 

servis ; penyimpanan data, e-mail, proxy, printer dan lain sebagainya. 

Kebutuhan akan layanan server yang semakin meningkat sering 

kali memaksa untuk menambah server sesuai peruntukannya, misal : 

layanan FTP yang dipisahkan dari layanan server induk. Disisi lain 

penambahan server berarti menambah biaya pengadaan server serta biaya 

pengadaan infrastruktur pendukung (ac, ups). 

Virtualisasi merupakan teknik pengelolaan sistem dengan 

menyembunyikan karakteristik fisik dan sumber daya secara fungsional, 

virtualisasi bisa menjawab permasalahan yang sudah diuraikan diatas. 

Cukup dengan menambah memory pada server yang sudah ada, kita sudah 

bisa menambahkan server baru didalam server induk yang dikenal dengan 

nama virtual server. Server yang di-install bisa bermacam-macam 

diantaranya : Ftp server, Database server dan Web server. Masing-masing 

server ini memiliki alamat ip dan layanan sendiri.  
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Virtual Private Server (VPS) adalah teknologi virtualisasi server. Sebuah 

physical server dibagi menjadi beberapa virtual private server sehingga setiap 

VPS terlihat dan bekerja seperti sebuah server mandiri yang sebenarnya. Dengan 

menggunakan VPS maka biaya operasional server yang lebih murah dan 

biaya investasi yang minimal dengan kemampuan dan fasilitas mendekati 

dedicated server dan menggunakan seluruh resource dalam VPS tersebut 

tanpa mempengaruhi client lain dalam server yang sama, kemudahan 

Backup and Recovery. Server-server yang dijalankan didalam sebuah mesin 

virtual dapat disimpan dalam 1 buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem 

serta kemudahan perawatan dan pengelolaan. 

Menurut Eka (2010), Dalam perancangannya, peneliti mencoba 

menerapkannya pada Group Perusahaan yang diasumsikan mempunyai 10 

perusahaan afiliasi atau anak perusahaan. Jika setiap anak perusahaan 

memiliki dedicated server sendiri untuk meng-host website perusahaannya 

dan biaya untuk menyewa 1 dedicated server sebesar US $350 perbulan 

maka total biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya setiap bulannya 

adalah : TB = 10 x $ 350 = US $ 3.500 Sebuah anak perusahaan 

mempunyai sebuah dedicated sendiri, meng-host website sendiri. 

Namun dengan memanfaatkan VPS(Virtual Private Server), maka 

sebuah perusahaan dan anak perusahaanya akan hanya akan memerlukan 1 

buah dedicated server untuk kemudian dibagi menjadi beberapa VPS. 

Spesifikasi server yang akan digunakan untuk virtualisasi ini juga harus 

ditingkatkan karena akan melayani 10 buah pengguna sistem operasi. 
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Sebelum dilakukan virtualisasi, untuk meng-host sebuah website, sebuah 

perusahaan membutuhkan setidaknya server dengan spesifikasi CPU Intel 

Xean Quad Core E5405 (2GHz), 2 GB DDR2 RAM, dengan Bandwidth 

3.000 GB. Maka untuk mencukupi resource yang dibutuhkan dalam 

virtualisasi 10 pengguna sistem operasi maka kemampuan sebuah 

dedicated server juga harus ditingkatkan mendekati 10 kali lipat, 

perhitungan upgrade server dapat dijelaskan sebagai berikut : - 2 x Quad 

Core Xeon E5430 - 2.66GHz = $167, - 32 GB RAM = $ 500, - 2 x 2.5 TB 

HDD = $ 100, - Switchport speed 1 Gbps = $ 50, - 100 Mbps Unmetered 

Bandwidth = $ 1000, - 20 IP address = $ 10. Upgrade dedicated server 

yang akan dilakukan virtualisasi mempunyai total biaya sebesar $ 1.827 

perbulan. Dengan menggunakan VPS maka Total Biaya yang dikeluarkan 

adalah : TBvps = 1 x $ 1.827 = US $ 1.827. Berdasarkan perhitungan 

maka didapatkan penghematan biaya operasional adalah : Min_Buy = US 

$ 3.500 – US $ 1.827 = US $ 1.673, Sehingga penghematan Perusahaan 

untuk sewa server untuk keperluan website adalah US $ 1.673 atau sekitar 

48%. 

Menurut, Desmond (2012)  ada banyak alasan Virtual Private 

Server (vps) lebih unggul dari sisi perspektif pelanggan yaitu: 

Tabel 1.1 Keunggulan Virtual Private Server 

 

Skalabilitas 

Menunjukan lebih baik sebagai cloud. 

karena perangkat keras tidak terlibat 
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 langsung. 

Fleksibilitas 

Perangkat keras virtual secara dinamis 

bisa dikonfigurasi suatu perangkat 

keras tidak bisa melakukan dengan 

praktis perlu ditambahkan RAM, CPU, 

diskspace atau jaringan interface. 

Mengatur penyediaan dan pemeliharaan 

Hal ini memungkinkan untuk 

sepenuhnya otomatis  penyediaan 

layanan baru yang hampir mustahil 

pada perangkat keras sebenarnya. 

Pembaharuan secara online 

Sistem operasi modern yang 

mendukung perangkat keras hotplug. 

Upgrade secara umum dapat dilakukan 

hal ini memungkinkan untuk respon 

downtime jika server pelanggan 

menerima lonjakan tak terduga dalam 

lalu lintas. 

Pemindahan langsung 

Memungkinkan untuk dipindahkan 

antara host tanpa downtime untuk 

meringankan masalah beban dan 

memungkinkan pemeliharaan 

dijadwalkan secara langsung, seperti 

upgrade os, penggantian hardware dan 
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upgrade. 

Waktu booting 

Sangat cepat tanpa ada memori testing, 

reboot dapat dilakukan sekitar 30 detik. 

Hal ini terutama penting dilingkungan 

ketersedian tinggi jika mesin tingkat 

fallover diperlukan. 

Tingkat Ketersedian  

Penggunaan virtualisasi membuatnya 

mudah untuk menyebarkan sistem high-

availability untuk memperluas aplikasi 

dan waktu boot cepat. 

Kinerja 

Mesin virtual cepat bantuan virtualisasi 

perangkat keras dan perbaikan terbaru 

dalam perangkat lunak telah membuat 

kinerja overhead sangat kecil, hal ini 

terutama penting untuk berurusan 

dengan volume tinggi permintaan kecil 

pada jaringan dan disk. 

( sumber:Desmond:2012) 

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk merancang virtualisasi 

dan non virtualisasi server pada Web server, Database server dan FTP 

server. Serta membandingkan kinerja layanan pada kedua server. Proses 

tersebut akan diuraikan dalam penulisan laporan skripsi yang berjudul : 

“ANALISIS DAN PERBANDINGAN VPS DAN NON VPS”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan judul yang diambil penulis, 

maka penulis merumuskan masalah: 

1. Perancangan Virtual Private Server dan Non Virtual Private Server 

berbasis FreeBSD. 

2. Simulasi Virtual Private Server dan Non Virtual Private Server 

berbasis FreeBSD. 

3. Pengujian dan pengukuran antara Virtual Private Server dan Non 

Virtual Private Server berbasis FreeBSD menggunakan parameter 

waktu respon layanan  ftp, database, dan web server. 

4. Metode pengukuran dikhususkan pada lama proses upstream dan 

downstream pada layanan ftp dan pengukuran lama waktu loading 

pada layanan web dengan user secara bersamaan serta proses 

pengukuran waktu peng-input-an data kedalam database. Berdasarkan 

parameter waktu respon layanan ftp, database dan web server yang 

digunakan 

5. Analisis hasil pengujian. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan skripsi ini penulis membatasi 

permasalahan agar penelitian ini tidak menyimpang serta  tidak  terlalu 

luas yakni hanya pada masalah yang berkaitan dengan :  
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1. Penulis hanya membahas perancangan, pengujian dan pengukuran 

layanan waktu respon ftp server, database server, dan web server pada 

server vps dan non vps.   

2. Penulis hanya menggunakan sistem operasi FreeBSD dalam 

merancang server vps dan non vps. 

3. Virtualisasi private server dilakukan dengan menggunakan jail.  

4. Implementasi perangkat hanya sebatas pada perancangan, pengujian 

dan pengukuran  pada virtual private server dan non virtual private 

server dengan layanan ftp server, database server, dan web server 

diatas sistem yang dibangun. 

5. Metode pengukuran dikhususkan pada lama proses upstream dan 

downstream pada layanan ftp dan pengukuran lama waktu loading 

pada layanan web dengan user secara bersamaan serta proses 

pengukuran peng-input-an data kedalam database. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan laporan skripsi ini penulis mempunyai tujuan  

diantaranya : 

1. Bertujuan untuk merancang virtual private server dan memisahkan 

layanan web server, database server, dan ftp server dalam satu mesin. 

2. Melihat cara kerja virtualisasi dan non virtualisasi pada sistem operasi 

FreeBSD. 
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3. Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk menerapkan teknik 

perancangan, pengujian dan pengukuran dengan menggunakan 

parameter waktu respon layanan ftp, database dan web antara virtual 

private server dan non virtual private server. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian laporan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa 

manfaat diantarannya : 

 

1.5.1 Bagi pengguna 

1. Dengan menggunakan virtual private server dapat menghemat 

biaya dalam membuat suatu server. 

2. Dapat memisahkan layanan atau servis dalam waktu bersamaan 

dalam satu mesin. 

3. Menghemat waktu dalam meng-upgrade virtual private server 

dan dapat melakukan serangkaian development testing secara 

efisien. 

 

1.5.2 Bagi penulis  

Penulis dapat menghetahui bagaimana cara merangcang sebuah 

virtual private server  yang baik dan benar, juga dapat menambah 

wawasan dalam hal membangun sebuah server yang berguna dan 

bermutu agar dapat menjadi contoh atau acuan bagi masyarakat luas. 
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1.5.3 Bagi Akademik 

Sebagai bahan bacaan atau acuan para mahasiswa agar dapat 

membuat penelitian yang lebih baik lagi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan laporan penelitian ini terdiri dari 6 

(enam) bab, pembuatan sistematika ini dimaksud untuk memberi gambaran 

isi laporan ini, sehingga antara bab yang satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan.  Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  GAMBARAN UMUM PENELITIAN  

Bab ini memuat gambaran umum tentang perangkat lunak 

yang akan dikembangkan. 

 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka-kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB IV  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan waktu penelitian, jenis penelitian, 

jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, 

definisi operasional variabel penelitian. 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan dibahas mengenai data penelitian, hasil 

pengujian dan pembahasan. 

 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian-uraian pada 

bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang 

diharapkan berguna dalam penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

2.1.  Gambaran Penelitian 

        2.1.1. Deskripsi Penelitian 

 Analisis permasalahan yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah kebutuhan akan layanan yang semakin meningkat sering kali 

memaksa untuk menambah server sesuai peruntukannya, misal : 

layanan FTP yang dipisahkan dari layanan server induk. Disisi lain 

penambahan server berarti menambah biaya pengadaan server serta 

biaya pengadaan infrastruktur pendukung (ac, ups). Oleh karena itu 

untuk menekan biaya operasional tersebut maka dilakukan virtualisasi 

pada server yang dinamakan virtual private server (vps). 

Dari masalah diatas maka dicari solusi untuk mendapatkan 

perbandingan antara virtual private server dengan non virtual private 

server dengan sistem operasi FreeBSD yaitu dengan cara melakukan 

metode pengukuran yang digunakan secara bertahap dilihat dari sisi 

layanannya : 

- Untuk ftp: pengukuran dikhususkan pada lama proses upstream 

dan downstream. 

- Untuk web : pengukuran dikhususkan pada lama waktu loading 

pada layanan web dengan user secara bersamaan. 
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- Untuk database : pengukuran dikhususkan pada proses 

pengukuran peng-input-an data kedalam database. 

Dari metode pengujian dan pengukuran yang telah dilakukan maka, 

didapat tujuan penelitian yaitu mendapatkan perbandingan antara 

virtual private server dengan non virtual private server serta 

menciptakan suatu solusi baru untuk menekan biaya operasional dan 

biaya infrastruktur yang lain.  

         2.1.2. Teknik Pengujian dan Pengukuran 

  Pada penelitian ini penulis akan membuat server vps dan 

non vps dengan menggunakan layanan web server, ftp server dan 

database server yang akan digunakan sebagai media uji coba, metode 

pengukuran dikhususkan pada lama proses upstream dan downstream 

pada layanan ftp dan pengukuran lama waktu loading pada layanan 

web dengan user secara bersamaan serta proses pengukuran peng-

input-an data kedalam database. Adapun perangkat yang akan 

digunakan oleh penulis adalah 1 buah PC dengan 2 harddisk yang 

berperan sebagai server vps dan non vps. dimana pada kedua server 

ini akan dipasang aplikasi apache22 untuk web server, untuk ftp 

server aplikasi yang dipasang core-ftp, dan untuk database server 

dipasang aplikasi  mysql server. 

  Adapun cara kerjanya secara singkat adalah sebagai 

berikut: 
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Penulis akan melakukan proses pengukuran pada server vps dan non 

vps. 

a. Untuk ftp server yaitu dengan cara menyiapkan 25 sample file dengan 

nama dan ukuran file yang berbeda-beda. Yang akan di-transfer-kan 

kedalam server vps dan non vps dengan cara menggunakan aplikasi 

core-ftp untuk mengirimkan 25 sample file tersebut secara bertahap. 

Dan mengungah file sample ke ftp server menggunakan media ftp 

client, lalu menghitung waktu upstream dan downstream. 

 

b. Untuk database server menggunakan aplikasi sysbench cara kerjanya 

yaitu membuat tabel pada database mysql kemudian meng-input 

data kedalamnya dan menentukan maximal time 60 detik. Setelah 

itu mencatat waktu membaca data dari proses peng-input-an 

tersebut. 

 

c. Untuk web server menggunakan aplikasi AB (Apache 

Benchmark) dengan dilakukannya proses mengukur waktu 

kunjungan rata-rata dari jumlah pengunjung total yang kita 

inginkan dengan jumlah kunjungan paralel tertentu.  Pengukuran 

akan ditujukan pada lama waktu loading pada layanan web 

dengan beberapa user secara bersamaan. 
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d. Parameter yang digunakan dalam melakukan pengukuran pada 

penelitian ini yaitu parameter waktu respon layanan ftp, database 

dan web server. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Teori Pendukung 

 3.1.1   Kelas – kelas IP Address 

  Menurut Sofana (2011:182) IP Address adalah Protokol TCP / 

IP menyediakan sebuah metode pengalamatan bagi semua host yang 

terhubung network TCP / IP. Alamat Host ini disebut IP address, IP 

address dibentuk oleh biner sepanjang 32 bit yang terdiri dari 4 

bagian. Setiap bagian panjangnya 8 bit, IP address menjadi 

identifikasi setiap node pada jaringan internet. Artinya tidak boleh 

ada node lain (yang tergabung di internet) menggunakan IP address 

yang sama. Kelas-kelas IP Address : 

Tabel 3.1 Kelas-kelas IP Address 

Kelas IP address 

A 10.0.0.0 – 10.255.255.255 

B 172.16.0.0 – 172.31.255.255 

C 192.168.255.255 – 192.168.255.255 

(sumber : Sofana) 
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A.  Kelas A 

  Bit pertama bernilai 0, bit ini dan 7 bit berikutnya (8 

bit pertama) merupakan bit-bit network (network bit) dan boleh 

bernilai berapa saja (kombinasi angka 1 dan 0). Sisanya, yaitu 

24 bit terakhir merupakan bit-bit untuk host. 

IP address kelas A dapat dituliskan sebagai : 

Tabel 3.2 Kelas IP Address A 

nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhhh.hhhhhhhh 

N menyatakan network, sedangkan h menyatakan host. 

Jangkauan IP address kelas A dimulai dari 1.xxx.xxx.xxx 

hingga 126.xxx.xxx.xxx. 

B.  Kelas B 

 Dua bit pertama bernilai 10, dua bit ini dan 14 bit 

berikutnya (16 bit pertama) merupakan bit-bit network 

(network bit) dan boleh bernilai berapa saja (kombinasi angka 

1 dan 0). Sisanya, yaitu 16 bit terakhir merupakan bit-bit untuk 

host. 

IP address kelas B dapat dituliskan sebagai : 

Tabel 3.3 Kelas IP Address B 

nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhhh.hhhhhhhh 
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N menyatakan network, sedangkan h menyatakan host. 

Jangkauan IP address kelas B dimulai dari 128.xxx.xxx.xxx 

hingga 191.255.xxx.xxx. 

C.  Kelas C 

  Tiga bit pertama bernilai 110, tiga bit ini dan 21 bit 

berikutnya (24 bit pertama) merupakan bit-bit network 

(network bit) dan boleh bernilai berapa saja (kombinasi angka 

1 dan 0). Sisanya, yaitu 8 bit terakhir merupakan bit-bit untuk 

host. 

IP address kelas A dapat dituliskan sebagai : 

Tabel 3.4 Kelas IP Address C 

nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh 

N menyatakan network, sedangkan h menyatakan host. 

Jangkauan IP address kelas C dimulai dari 192.0.0.xxx hingga 

223.255.255.xxx. 
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3.1.2 Topologi Fisik Jaringan Komputer 

  1. Topologi Bus 

Menurut Sofana (2011:11), Topologi Bus 

menggunakan sebuah kabel backbone dan semua host 

terhubung secara langsung pada kabel tersebut. 

   

              (sumber: Sofana) 

Gambar 3.1 Topologi Bus 

  2. Topologi Ring 

Menurut Sofana (2011:12), Topologi Ring 

menghubungkan host dengan host lainnya membentuk 

lingkaran tertutup atau loop. 

                             
                                      (sumber: Sofana) 

 

Gambar 3.2 Topologi Ring 
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  3. Topologi Star 

Menurut Sofana (2011:12), Topologi Star 

menghubungkan semua komputer pada sentral atau 

konsentrator. Biasanya konsentrator berupa perangkat hub 

atau switch. 

  

           (sumber: Sofana) 

Gambar 3.3 Topologi Star 

 

       3.1.3 Perangkat Lunak (Software) 

1. FreeBSD 

FreeBSD merupakan sistem operasi berbasis UNIX. FreeBSD 

memiliki dukugan perangkat nirkabel dan tools untuk 

mengkonfigurasi device nirkabel pada instalasi default-nya. 

(Andreas : 2013) 
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2. FTP Server 

Merupakan client/server protocol yang menyediakan fasilitas 

untuk transfer data dalam jaringan atau dengan kata lain  

protocol yang  digunakan dalam pertukaran file  antara dua 

host dalam jaringan TCP/IP. (Azikin : 2011:175). 

 

3. MySQL (Database Server) 

Perangkat lunak sistem manajemen berbasis data SQL atau 

DBMS yang multithread dan multi-user konsep 

pengoperasian database terutama untuk pemilihan atau 

pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data 

dikerjakan dengan mudah secara otomatis.(Kristanto:2009:12) 

 

4. Apache ( Web Server) 

Merupakan server internet yang mampu melayani koneksi 

transfer data dalam protocol HTTP.( Kristanto : 2009:13) 

 

5. Sysbench 

Adalah suite benchmarking yang memungkinkan untuk 

mendapatkan kinerja tentang sistem yang penting untuk 

menjalankan database dibawah beban intensif [df01].  
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6. Apache Benchmark (AB) 

Adalah alat untuk benchmarking Apache Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP) Server. Hal ini dirancang untuk memberikan 

kesan bagaimana instalasi apache saat melakukan. Terutama 

memunjukan berapa banyak permintaan per detik instalasi 

apache mampu melayani. (Timme:2012) [df02]. 

 

7. Core-FTP LE 

Perangkat lunak windows yang mencakup fitur FTP client 

yang dibutuhkan seperti SFTP (SSH), SSL, TLS, FTPS, IDM, 

integrasi browser. Klien FTP aman ini dapat diandalkan untuk 

memperbarui dan memelihara situs web melalui FTP. Serta 

memberikan metode aman untuk meng-upload/download file 

ke dan dari server FTP. [df03]. 

 

8. PuTTY 

 Memungkinkan untuk men-transfer data file secara aman dari 

satu server ke server lain menggunakan protocol SSH 

dukungan SFTP juga tersedia.[df04] 
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          3.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 3.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Hasil 

Dyan 

Kartikasari, 

Melwin 

Syafrizal 

Analisa 

Perbandingan 

Metode KVM 

dengan 

OPENVZ Pada 

Mesin VPS 

(Virtual 

Private Server) 

di PT.Lintas 

Data Prima 

Yogyakarta 

Proxmox VE merupakan turunan dari 

debian linux distro yang mengkhususkan 

diri untuk memproduksi VPS dengan 

Proxmox VE komputer server dapat 

digunakan sebagai virtualisasi server dapat 

menjadi server virtual komputer di 

dalamnya, sehingga akan lebih mudah 

dalam hal perawatan, pemeliharaan, dan 

pengadaan komputer server. Skripsi ini 

membahas tentang analisa perbandingan 

metode KVM dan OpenVZ pada mesin 

VPS di PT Lintas Data Prima Yogyakarta 

yang meliputi proses instalasi, konfigurasi, 

model perancangan, dan pengujian. 

Pengujian interfaces Ethetnet dikeduanya 

memiliki kecepatan yang hampir sama 

dengan bandwidth 2MB yang diberikan 

oleh PT. Lintas Data Prima untuk server 

VPS. Beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk membandingkan performa dan 

kinerja antara KVM dan OpenVZ 

dilakukan dengan cara pengujian 

Processor, memory, hardisk, dan kecepatan 

transfer data. 

b. Pembuatan virtualisasi dengan KVM 

membutuhkan file images .iso, sedangkan 

pada OpenVZ membutuhkan OpenVZ 

templates untuk melakukan pembuatan dan 

prosesinstalasi virtual server. memori, 

hard drive, dan kecepatan akses data. 

Nama Judul Hasil 

Ricky Eka P, 

AndyRachman, 

Tri Wahyu 

Virtual Private 

Server  

(VPS) Sebagai 

Alternatif 

Pengganti 

Dedicated 

Server 

Dalam perancangan kali ini peneliti 

mencoba menerapkannya pada Group 

Perusahaan yang diasumsikan mempunyai 

10 perusahaan afiliasi atau anak 

perusahaan. Jika setiap anak perusahaan 

memiliki dedicated server sendiri untuk 

menghost website perusahaannya dan 

biaya untuk menyewa 1 dedicated server 

sebesar US $350 perbulan maka total biaya 

yang harus dikeluarkan untuk biaya setiap 

bulannya adalah : 
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TB = Aff_Company x Harga_Item 

Dimana : 

TB adalah Total Biaya untuk sewa 

dedicated server 

Aff_Company adalah perusahaan yang 

akan server 

Harga_Item adalah harga sewa sebuah 

dedicated server tiap bulan 

TB = 10 x $ 350 = US $ 3.500 

Sebuah anak perusahaan mempunyai 

sebuah dedicated sendiri, menghost 

website sendiri. Namun dengan 

memanfaatkan VPS (Virtual Private 

Server), maka sebuah perusahaan dan anak 

perusahaanya akan hanya akan 

memerlukan 1 buah dedicated server untuk 

kemudian di bagi menjadi beberapa VPS. 

Spesifikasi server yang akan digunakan 

untuk virtualisasi ini juga harus 

ditingkatkan karena akan melayani 10 buah 

pengguna sistem operasi. Sebelum 

dilakukan virtualisasi, untuk menghost 

sebuah website, sebuah perusahaan 
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membutuhkan setidaknya server dengan 

spesifikasi CPU Intel Xean Quad Core 

E5405 (2GHz), 2 GB DDR2 RAM, dengan 

Bandwidth 3.000 GB. Maka untuk 

mencukupi resource yang dibutuhkan 

dalam virtualisasi 10 pengguna sistem 

operasi maka kemampuan sebuah 

dedicated server juga harus ditingkatkan 

mendekati 10 kali lipat, perhitungan 

upgrade server dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

- 2 x Quad Core Xeon E5430 - 2.66GHz = 

$167 

- 32 GB RAM = $ 500 

- 2 x 2.5 TB HDD = $ 100 

- Switchport speed 1 Gbps = $ 50 - 100 

Mbps Unmetered Bandwidth = $ 1000 - 20 

IP address = $ 10 Upgrade dedicated 

server yang akan dilakukan virtualisasi 

mempunyai total biaya sebesar $ 927 

perbulan. Dengan menggunakan VPS maka 

Total Biaya yang dikeluarkan adalah : 

TBvps = Aff_Company x Serv_Upgrd 
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Dimana : 

TBvps adalah Total Biaya penggunaan 

VPS 

Affe_Company adalah perusahaan yang 

akan server 

Serv_Upgrd adalah dedicated server yang 

telah di upgrade  

TBvps = 1 x $ 1.827 = US $ 1.827 

Berdasarkan perhitungan maka didapatkan 

penghematan biaya operasional adalah : 

Min_Buy = TB –TBvps 

Min_Buy = US $ 3.500 – US $ 1.827 = 

US $ 1.673 

Sehingga penghematan Perusahaan untuk 

sewa server untuk keperluan website 

adalah US $ 1.673 atau sekitar 48%. 

Kesimpulan yang di dapat dari paper ini 

antara lain : 

- Setup / Instalasi OS Server yang cepat 

daripada sebuah Web Server Fisik 

-Dapat menginstal hampir semua 

software/script yang sesuai dengan OS 

-Tingkat kehandalan dan keamanan yang 
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lebih baik daripada Shared Hosting. 

-Dapat menggunakan root akses seperti 

pada Dedicated Server 

-Mengurangi biaya sewa server sekitar 

48%. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1.  Waktu Penelitian 

 Pelaksanaan dalam penelitian dimulai pada tanggal 1 Oktober 

2013 sampai dengan 25 Januari 2014.  

4.2. Jenis data 

4.2.1. Data Sekunder 

Menurut Kuncoro (2009:148), secara singkat dapat dikatakan 

bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak 

lain.  

Dalam penulisan ini, penulis mendapatkan data sekunder 

mulai dari buku, jurnal ilmiah dan website resmi, guna sebagai 

sarana pelengkap isi dari laporan yang akan penulis gunakan untuk 

memberi informasi yang relevan. 

4.2.2. Data Primer 

Menurut Kuncoro (2009:157), data primer dapat 

didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber 

asli untuk tujuan tertentu. 

Dalam penulisan ini, penulis mendapatkan data primer 

berupa data pengukuran waktu respon pada server ftp, database, dan 

web yang diolah dan dikelola sendiri. 
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4.3.  Teknik pengumpulan data 

4.3.1. Pengamatan (Observasi) 

Menurut Fatta (2007:71). Teknik ini dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara langsung pada proses-proses yang 

sedang berjalan. Teknik observasi biasanya dilakukan bersama-sama 

dengan teknik pengumpulan kebutuhan sistem yang lain. 

4.3.2. Study pustaka 

Menurut Sarwono (2010:34). Suatu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-

pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media 

cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian. 

 

4.4. Jenis penelitian 

 4.4.1  Penelitian Eksperimen 

Menurut Hermawan (2005:19), penelitian eksperimen 

merupakan suatu rancangan penelitian yang mengeidentifikasi 

hubungan kausal. Tujuan dari penelitian eksperimen adalah 

mengukur pengaruh dari variabel-variable “Ekplanatory” atau 

variabel independen terhadap variabel dependen, dengan mengontrol 

variabel-variabel lain, untuk melakukan inferensi kausal secara lebih 

jelas.  
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Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa metode 

penelitian eksperimen yang digunakan penulis untuk dapat 

melakukan pengembangan sistem yaitu dengan mengunakan 

parameter waktu respon layanan ftp, database dan web. Cara 

pengukuran yang digunakan dikhususkan pada lama proses upstream 

dan downstream pada layanan ftp dan pengukuran lama waktu 

loading pada layanan web dengan user secara bersamaan serta proses 

pengukuran penginputan data kedalam database. 

 

4.5. Teknik Pengembangan Sistem       

          4.5.1. Prototipe 

Menurut Simarmata (2010:62), prototipe adalah bagian dari  

produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antarmuka 

ekstrenal yang ditampilkan. Pendekatan prototipe pada umunnya dan 

melibatkan beberapa langkah berikut : 

1. Mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan, 

2. Melakukan perancangan cepat, 

3. Membangun sebuah prototipe, 

4. Evaluasi dilakukan oleh konsumen atas prototipe, 

5. Perubahan rancangan dan prototope, 

6. Apabila pelanggan kecewa dengan prototipe yang telah 

dibangun, ulangi langkah 5, dan 
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7. Apabila pelanggan puas terhadap prototipe yang telah dibangun, 

pengembangan produk berskala besar dapat dimulai. 

Pengumpulan 

Kebutuhan dan 

Analisis

Perancangan 

Cepat

Perubahan 

Desain dan 

Prototipe

Membangun 

Prototipe

Evaluasi 

Pelanggan atas

Prototipe

Pelanggan Puas

Pengembangan 

Skala Besar

 

              ( sumber: Simarmata:2010) 

Gambar 4.1 Pendekatan Prototipe 

 

           4.5.2. Teknik virtualisasi 

  Menurut Okhravi, OS-level virtualization adalah suatu 

metode kernel di mana yang memungkinkan pengguna untuk 

beberapa contoh tingkat terisolasi. Setiap contoh disebut sebagai 

wadah (jail, atau virtual environment) .metode yang awalnya 

dirancang untuk mendukung resource sharing, load balancing, dan 
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aplikasi computing. OS-tingkat virtualization dapat dianggap sebagai 

perluasan chroot dimana semua sumber daya (perangkat, filesystem, 

memori, sockets, dll. )di virtualisasi. 

Catatan bahwa OS-level virtualization bekerja di tingkat 

filesystem, memori wilayah, sockets, dan kernel object (mis. Memori 

dan IPC segmen jaringan buffer.) Dengan itu, semantik informasi 

yang sering hilang dalam perangkat keras virtualization tersedia di 

OS-tingkat virtualization.  

terdapat perbedaan implementasi OS-level virtualization 

tersedia termasuk OpenVZ , LXC dan VServer untuk Linux, 

Virtuozzo untuk Windows, dan Jail untuk FreeBSD. Dan pada 

laporan ini kami telah memilih sistem operasi freebsd (jail) sebagai 

sistem operasi kami. 

 

4.6. Alat dan Teknik Pengujian  

4.6.1 Hardware 

Server yang digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

- Processor : Intel Celeron CPU 2.40 GHz 2.41GHz 

- RAM : 1 GB 

- Harddisk1 : 75 GB 

- Harddisk2 : 75 GB 
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4.6.2 Media 

Media yang digunakan bersifat guided, yaitu kabel UTP 

(Unshielded Twisted Pair) dengan tipe straight dihubungkan ke 

switch. 

 

4.6.3. Teknik Pengujian  

           4.6.3.1.  Teknik pengujian server 

a. Test pengujian koneksi jaringan internet 

1.  Melakukan testing ping ke server vps dengan 

menggunakan jail dan melakukan ping ke server 

induk vps untuk melihat konektifitas jaringan 

internet. 

2. Melakukan testing ping ke server non vps untuk 

melihat konektifitas jaringan internet. 

 

 b. Test pengujian waktu respon pada vps dan non vps  

1. Mengungah file sample ke ftp server menggunakan 

media ftp client, lalu menghitung waktu upstream 

dan downstream. 

2. Membuat tabel pada database mysql kemudian 

meng-input data kedalamnya. Setelah itu waktu 

membaca data dari tabel tersebut kemudian dicatat. 
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3. Mengukur waktu kunjungan rata-rata dari jumlah 

pengunjung total yang kita inginkan dengan jumlah 

kunjungan paralel tertentu. 

4. Parameter yang digunakan dalam melakukan 

pengukuran pada penelitian ini yaitu parameter 

waktu respon layanan ftp, database dan web. 

4.6.3.2. Teknik pengujian layanan 

a. Pengujian pada database 

Menurut kopytov (2004-2009), SysBench adalah 

modular, cross-platform dan alat benchmark multi-

threaded untuk mengevaluasi parameter OS yang 

penting untuk sistem yang menjalankan database di 

bawah beban intensif.  

Fitur saat ini memungkinkan untuk menguji parameter 

sistem berikut:  

- file I / O kinerja  

- kinerja scheduler  

- alokasi memori dan kecepatan transfer  

- POSIX benang kinerja pelaksanaan  

- kinerja database server.  

Desainnya sangat sederhana. SysBench 

menjalankan sejumlah tertentu benang dan mereka 

semua melaksanakan permintaan secara paralel. Beban 
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kerja aktual yang dihasilkan oleh permintaan 

tergantung pada mode uji yang ditentukan. Anda dapat 

membatasi baik jumlah permintaan atau total waktu 

untuk benchmark, atau keduanya. [df05]. 

b. Pengujian pada web 

Menurut Baskoro, Parameter Performansi 

Server adalah parameter dalam pengujian rancang 

bangun server, selain pengukuran parameter QoS 

jaringan, pengukuran kinerja server juga sangat 

diperlukan untuk mengetahui kemampuan maksimal 

server yang dibangun.  

1) Response time (duration)  

Response time adalah rentang waktu antara seorang 

user memasukkan perintah ke sistem hingga sistem 

memberikan jawaban dengan menampilkannya ke 

display (monitor).  

2) Akses simultan maksimum  

Akses simultan maksimum adalah jumlah akses 

maksimum ke situs LMS secara bersamaan.  

3) Maximum workload web server  

Beban kerja maksimum suatu web server dalam 

menangani koneksi dari client dalam waktu tertentu.  
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c. Pengujian pada ftp 

Menurut Yanto, QoS (Quality of Service) adalah 

teknologi yang diterapkan pada jaringan WAN (Wide 

Area Network) yang memungkinkan administrator 

jaringan untuk dapat menangani berbagai efek akibat 

terjadinya kemacetan (congestion) pada lalu lintas 

aliran paket di dalam jaringan.  

 

d.  Parameter QoS adalah delay/latency, packet loss,  

throughput,  

 

a. Throughput  

Yaitu kecepatan (rate) transfer data efektif, 

yang diukur dalam bps. Throughput merupakan 

jumlah total kedatangan paket yang sukses yang 

diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu 

dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. 

 

b. Packet Loss  

Merupakan suatu parameter yang 

menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan 

jumlah total paket yang hilang, dapat terjadi karena 

collision dan congestion pada jaringan. 
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c. Delay (Latency)  

Adalah waktu yang dibutuhkan data untuk 

menempuh jarak dari asal ke tujuan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

        5.1.1 Analisis Permasalahan 

Analisis permasalahan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

Kebutuhan akan layanan yang semakin meningkat sering kali memaksa 

untuk menambah server sesuai peruntukannya, misal : layanan FTP, 

database dan web server yang dipisahkan dari layanan server induk. 

Disisi lain penambahan server berarti menambah biaya pengadaan 

server serta biaya pengadaan infrastruktur pendukung (ac, ups). Oleh 

karena itu untuk menekan biaya operasional tersebut maka dilakukan 

virtualisasi pada server yang di namakan virtual private server (vps). 

Dari proses pembuatan sistem Virtualisasi Web server, Server 

Database dan Server FTP  yang mungkin dapat menghemat biaya 

dengan menggunakan VPS (Virtual Private Server) pada sistem operasi 

FreeBSD. Maka, penulis mencari solusi untuk mendapatkan 

perbandingan antara virtual private server dengan non virtual private 

server dengan sistem operasi FreeBSD yaitu dengan cara melakukan 

metode pengukuran yang digunakan secara bertahap dilihat dari sisi 

layanannya. 
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5.1.2. Analisis Kebutuhan 

 Dari fenomena yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis 

disini mendapatkan beberapa kebutuhan informasi yang akan 

dibutuhkan dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi. 

    Adapun beberapa kebutuhan informasi tersebut terhadap sistem 

yang akan dijalankan : 

a. Menggunakan seluruh resource dalam VPS tersebut tanpa 

mempengaruhi client lain dalam server yang sama. 

b. Kemudahan Backup and Recovery 

c. Server-server yang dijalankan didalam sebuah mesin virtual dapat 

disimpan dalam 1 buah image yang berisi seluruh konfigurasi system 

 

5.1.3.  Desain Server 

 5.1.3.1  Topologi 

  Adapun struktur topologi yang penulis gunakan 

dapat dilihat pada gambar 5.1 dan 5.2: 

Topologi ini menggunakan topologi star. Dimana 

server tanpa Jail memiliki ip address masing-masing dan 

bisa di akses langsung dari client. 
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`

SERVER

Ip address : 192.168.1.200

Subnet : 255.255.255.0  

Gateway : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

USER 2

Ip address : 192.168.1.204 

Subnet : 255.255.255.0  

Gateway : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

`

USER 1

Ip address : 192.168.1.201

Subnet : 255.255.255.0  

Gateway : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

`

USER 3

Ip address : 192.168.1.207

Subnet : 255.255.255.0  

Gateway : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

Switch

1. FTP Server

2. Database Server

3. Web Server

Wireless Access 

Point

Internet

Modem Speedy 

Ip address : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

Subnet : 255.255.255.0

 

(sumber diolah sendiri) 

Gambar 5.1 Rancangan Topologi tanpa Jail 

 

 

`

SERVER

Ip address : 192.168.1.200

Subnet : 255.255.255.0  

Gateway : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

USER 2

Ip address : 192.168.1.203 

Subnet : 255.255.255.0  

Gateway : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

`

USER 1

Ip address : 192.168.1.202

Subnet : 255.255.255.0  

Gateway : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

`

USER 3

Ip address : 192.168.1.204

Subnet : 255.255.255.0  

Gateway : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

Switch

1. FTP Server

2. Database Server

3. Web Server

Wireless Access 

Point

Internet

Modem Speedy 

Ip address : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

Subnet : 255.255.255.0

IP Address 

Jail 

192.168.1.201

 

(sumber diolah sendiri) 

Gambar 5.2 Rancangan Topologi dengan Jail 



41 
 

 
 

Topologi ini menggunakan topologi star. Dimana server dengan 

Jail memiliki ip address berbeda dengan server induk dan bisa di akses 

langsung dari client. 

5.1.3.2  Software server 

 Adapun software yang penulis gunakan untuk 

membangun virtual private server dan non virtual private 

server untuk menunjang kinerja PC server adalah sistem 

operasi FreeBSD dan beberapa paket yang telah di-install pada 

kedua server antara lain sebagai berikut: 

1. Apache22 yang digunakan untuk web server. 

2. Pure-ftpd yang digunakan untuk ftp server. 

3. MySql55 yang digunakan untuk database server. 

5.1.3.3  Sofware pengukuran 

 Adapun software yang penulis gunakan untuk 

mengukur waktu respon antara virtual private server dan non 

virtual private server untuk menunjang kinerja client adalah 

sistem operasi windows dan FreeBSD dan beberapa paket 

yang telah ter-install pada kedua server antara lain sebagai 

berikut: 

1. Apache benchmark (AB) yang digunakan untuk 

mengukur web server. 

2. Sysbench yang digunakan untuk mengukur database. 
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3. Core-FTP LE yang digunakan untuk mengukur Ftp 

server yang di-install pada komputer client. 

5.2.  Pembahasan 

  5.2.1.  Pengujian dengan ping test 

Untuk melihat apakah ketiga server tersebut terkoneksi dengan 

jaringan internet maka dilakukan pengujian dengan ping test. 

5.2.1.1.  Ping Test Server VPS 

Server vps (Jail) ini menggunakan IP Address 192.168.1.201 

 
 (sumber diolah sendiri) 

 

           Gambar 5.3 Ping Test Server vps (Jail) 

 

 Server induk vps menggunakan IP Adrress 192.168.1.200 

 
 (sumber diolah sendiri) 

 

 Gambar 5.4 Ping Test Server induk vps 
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5.2.1.2.  Ping Test Server Non VPS 

Server non vps ini menggunakan IP Address 192.168.1.200 

 
  (sumber diolah sendiri) 

 

              Gambar 5.5 Ping Test Server non vps 

5.2.2. Konfigurasi Server vps (jail) pada directory rc.conf 

 Isi dari semua konfigurasi pada server vps  seperti ip 

address induk vps, ip address server vps serta semua paket yang ter-

install pada server vps. Ketikkan perintah # ee /etc/rc.conf 

(sumber diolah sendiri)      

  Gambar 5.6 isi directory rc.conf vps 
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5.2.3.  Konfigurasi Server non vps pada directory rc.conf 

 Isi dari semua konfigurasi pada server non vps  seperti ip 

address non vps, serta semua paket yang ter-install pada server vps. 

Ketikkan perintah # ee /etc/rc.conf 

 
    (sumber diolah sendiri) 

 

     Gambar 5.7 isi directory rc.conf non vps 

 

5.2.4.   Backup file konfigurasi Server vps dan non vps 

Untuk mempercepat proses recovery pada saat terjadi 

kerusakan atau kegagalan sistem kita perlu mem-backup file-file 

konfigurasi. rc.conf adalah file mendefinisikan koneksi, service yang 

dijalankan otomatis pada saat server dijalankan.  

Ketik perintah # mkdir /home/backup untuk membuat folder 

backup konfigurasi rc.conf  

 
   (sumber diolah sendiri) 

 

           Gambar 5.8 membuat folder backup 
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Lalu buat backup rc.conf dengan perintah # cp /etc/rc.conf 

/home/backup/rc.conf.backup 

 
(sumber diolah sendiri) 

 

          Gambar 5.9 Backup rc.conf 

 

Untuk mengetahui letak file rc.conf.backup ketik perintah # cd  

/home 

 
 (sumber diolah sendiri) 

 

Gambar 5.10 letak file rc.conf.backup 

 

 5.2.5.   Setting IP Address pada directory rc.conf 

  Setting IP address pada kedua server yaitu server vps dan 

server non vps seperti dibawah ini : 

5.2.5.1. Setting IP Address Server vps 

  Konfigurasi ip address pada server vps  dengan 

perintah # ee /etc/rc.conf 
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(sumber diolah sendiri) 

                Gambar 5.11 ip address server induk 

 

 
             (sumber diolah sendiri) 

               Gambar 5.12 ip address server jail 

 

5.2.5.2.  Setting IP Address Server non vps 

Konfigurasi ip address pada server non vps  dengan 

perintah  # ee /etc/rc.conf 

 
             (sumber diolah sendiri) 

 

               Gambar 5.13 ip address server non vps 
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5.3. Restart service 

  Setelah semua proses instalasi dan konfigurasi pada server vps dan 

non vps selesai maka proses selanjutnya yaitu me-restart komputer dengan 

perintah # init 6 seperti dibawah ini: 

 
(sumber diolah sendiri) 

 

Gambar 5.14 Restart service 

 

5.4. Pengujian 

Dalam tahap pengujian server vps dan server non vps ini, penulis 

mlakukannya dengan cara sebagai berikut : 

5.4.1. Pengujian pada Server vps 

5.4.1.1. Pengujian pada Web Server pada server vps 

Ketik perintah # ab –n 1000 –c 5 http://192.168.1.201/ 

untuk melakukan proses pengukuran waktu respon pada web 

server seperti gambar dibawah ini: 

 
               (sumber diolah sendiri) 

        Gambar 5.15 pengukuran web server 

Dan hasil pengukuran seperti gambar dibawah ini: 
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         (sumber diolah sendiri) 

 

      Gambar 5.16 hasil pengukuran web server 

 

 

 5.1 Tabel hasil pengukuran web server pada server vps  

No Pengujian  Concurrent User ∑ User Waktu(m/s) 

1. 1. 5 1000 8.952 

2. 2. 10 1000 16.270 

3. 3. 15 1000 24.379 

4. 4. 20 1000 32.880 

5. 5. 25 1000 40.545 

6. 6. 30 1000 49.092 

7. 7. 35 1000 57.536 

8. 8. 40 1000 65.601 

9. 9. 45 1000 74.095 

10 10 50 1000 82.137 

11. 11. 55 1000 89.489 

12. 12. 60 1000 98.960 

13. 13. 65 1000 107.445 



49 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 14. 70 1000 115.539 

15. 15. 75 1000 126.292 

16. 16. 80 1000 134.824 

17. 17. 85 1000 144.501 

18. 18. 90 1000 153.557 

19. 19. 95 1000 159.066 

20. 20. 100 1000 169.844 

21. 21. 105 1000 177.334 

22. 22. 110 1000 186.901 

23. 23. 115 1000 194.918 

24. 24. 120 1000 201.136 

25. 25. 125 1000 211.785 

Rata-Rata 108.92312 
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Grafik 5.1 Hasil pengujian pada web server pada server vps 

 

5.4.1.2. Pengujian pada Database Server pada server vps 

Untuk proses pengukuran pada database server yaitu  

ketik perintah # sysbench --test=oltp --oltp-table 

size=1000000 --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-

password=123456 --max-time=60 --oltp-read-only=on --

max-requests=0 --num-threads=8 run untuk mengukur 

waktu respon pada database server seperti gambar dibawah 

ini: 
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         (sumber diolah sendiri) 

 

        Gambar 5.17 pengukuran database server 

 

Dan hasil pengukuran seperti gambar dibawah ini: 

 
          (sumber diolah sendiri) 

 

 Gambar 5.18 hasil pengukuran database server 

 

Tabel 5.2 Hasil pengukuran database server pada server vps 

Pengujian 
Tipe 

Test 
Jumlah Data 

Max 

Time 
Query Rata-rata waktu 

1 OLTP 100.000 60 detik 5524  92.01/ detik 

2 OLTP 150.000 60 detik 5564 92.71/detik 

3 OLTP 200.000 60 detik 5556 92.53/detik 

4 OLTP 250.000 60 detik 5521 91.94/detik 

5 OLTP 300.000 60 detik 5547 92.41/detik 
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6 OLTP 350.000 60 detik 5538 92.25/detik 

7 OLTP 400.000 60 detik 5499 91.60/detik 

8 OLTP 450.000 60 detik 5560 92.60/detik 

9 OLTP 500.000 60 detik 5547 92.39/detik 

10 OLTP 550.000 60 detik 5540 92.25/detik 

11 OLTP 600.000 60 detik 5542 92.28/detik 

12 OLTP 650.000 60 detik 5574 92.84/detik 

13 OLTP 700.000 60 detik 5563 92.64/detik 

14 OLTP 750.000 60 detik 5531 92.12/detik 

15 OLTP 800.000 60 detik 5567 92.71/detik 

16 OLTP 850.000 60 detik 5495 91.54/detik 

17 OLTP 900.000 60 detik 5461 90.94/detik 

18 OLTP 950.000 60 detik 5513 91.85/detik 

19 OLTP 1.000.000 60 detik 6064 101.02/detik 

20 OLTP 1.050.000 60 detik 6656 110.87/detik 

21 OLTP 1.100.000 60 detik 6640 110.60/detik 

22 OLTP 1.150.0000 60 detik 6673 111.16/detik 

23 OLTP 1.200.000 60 detik 6680 111.28/detik 

24 OLTP 1.250.000 60 detik 6676 111.20/detik 

25 OLTP 1.300.000 60 detik 6719 111.95/detik 

Rata-Rata 97.1076 
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Grafik 5.2 Hasil pengujian pada database server pada server vps 

 

 

5.4.1.3. Pengujian pada Ftp Server pada server vps 

Untuk proses pengukuran pada ftp server dengan 

mengungah dan mengunduh file sample secara bertahap ke ftp 

server menggunakan media ftp client, lalu menghitung waktu 

upstream dan downstream seperti gambar dibawah ini: 

Contoh file VTS_04_1.VOB size = 109.836 KB 
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 (sumber diolah sendiri) 

 

            Gambar 5.19 proses upload ftp server 

  

         Contoh file VTS_04_1.VOB size = 109.836 KB 

 

 

 
         (sumber diolah sendiri) 

 

       Gambar 5.20 proses download ftp server 

 

Tabel 5.3 Hasil pengukuran ftp server pada server vps 

No Nama File Size Upload Download 

1 VTS_01_4.VOB 109.836 KB 00.51 00.57 

2 00015.MTS 125.856 KB 00.59 01.07 

3 AVG_2013.exe  137.620 KB 00.57 01.05 

4 AVG_2014.exe 140.473 KB 00.58 01,10 

5 Seusloraxtsnew.ganool.MKV 181.218 KB 01.15 02.30 



55 
 

 
 

6 Debian 6.ISO 193.690 KB 01.16 01.32 

7 00012.MTS 198.816 KB 01.38 01.50 

8. 00013.MTS 222.336 KB 01.35 01.57 

9. 00009.MTS 231.744 KB 01.49 02.23 

10. Liar game03.AVI 242.064 KB 01.49 02.44 

11. 00002.MTS 277.248 KB 02.13 02.47 

12. Liar game01.AVI  285.674 KB 02.04 02.32 

13. Liar game02.AVI 335.046 KB 02.71 02.45 

14. 00003.MTS 385.632 KB 02.37 03.13 

15. FreeBSD 02.vmdk  416.640 KB 02.51 03.32 

16. freeBSD8.4.iso 433.142 KB 02.57 03.41 

17. freeBSD9.0.iso 513.882 KB 03.38 04.41 

18. freeBSD9.2.iso 548.040 KB 03.56 04.19 

19. indowebster.com_autocad2007 568.151 KB 04.05 04.14 

20. 00000.MTS 569.568 KB 04.42 04.53 

21. freeBSD001.vmdk 640.384 KB 04.25 04.15 

22. Debian 6.vmdk 657.776 KB 05.08 05.50 

23. Ubuntu 11.04-dekstop 701.742 KB 05.22 04.30 

24. Debian6.vmdk 771.392 KB 06.04 05.32 

25. Linuxmint-13-xfe.iso 830.646 KB 05.55 05.56 

Rata-Rata 2.646 2.974 
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Grafik 5.3 Hasil pengujian pada ftp server pada server vps 

 

5.4.2. Pengujian pada Server non vps 

5.4.2.1. Pengujian pada Web Server pada non vps 

Ketik perintah # ab –n 1000 –c 5 http://192.168.1.200/ 

untuk melakukan proses pengukuran waktu respon pada web 

server seperti gambar dibawah ini: 

 
(sumber diolah sendiri) 

 

                Gambar 5.21 pengukuran web server 

 

Dan hasil pengukuran seperti gambar dibawah ini: 
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          (sumber diolah sendiri) 

 

     Gambar 5.22 hasil pengukuran web server 

 

Tabel 5.4 Hasil pengukuran web server pada non vps 

No Pengujian  Concurrent User ∑ User Waktu(m/s) 

1. 1. 5 1000 9.074 

2. 2. 10 1000 18.295 

3. 3. 15 1000 24.266 

4. 4. 20 1000 32.512 

5. 5. 25 1000 41.020 

6. 6. 30 1000 49.843 

7. 7. 35 1000 57.567 

8. 8. 40 1000 65.422 

9. 9. 45 1000 73.582 

10 10 50 1000 80.143 

11. 11. 55 1000 89.870 

12. 12. 60 1000 98.393 

13. 13. 65 1000 105.062 
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14. 14. 70 1000 115.147 

15. 15. 75 1000 126.027 

16. 16. 80 1000 134.831 

17. 17. 85 1000 142.812 

18. 18. 90 1000 150.337 

19. 19. 95 1000 159.746 

20. 20. 100 1000 168.607 

21. 21. 105 1000 177.865 

22. 22. 110 1000 183.869 

23. 23. 115 1000 195.603 

24. 24. 120 1000 202.522 

25. 25. 125 1000 216.493 

Rata-Rata 108.75632 
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Grafik 5.4 Hasil pengujian pada web server pada non vps 

 

 

5.4.2.2. Pengujian pada Database Server pada non vps 

Ketik perintah # sysbench --test=oltp --oltp-table 

size=1000000 --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-

password=123456--max-time=60 --oltp-read-only=on --

max-requests=0 --num-threads=8 run untuk mengukur 
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waktu respon pada database server seperti gambar dibawah 

ini: 

 
(sumber diolah sendiri) 

 

          Gambar 5.23 pengukuran database server 

 

Dan hasil pengukuran seperti gambar dibawah ini: 

 
          (sumber diolah sendiri) 

 

   Gambar 5.24 hasil pengukuran database server 
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Tabel 5.5 Hasil pengukuran database server pada non vps 

Pengujian 
Tipe 

Test 
Jumlah Data 

Max 

Time 
Query Rata-rata waktu 

1 OLTP 100.000 60 detik 5528 92.09/ detik 

2 OLTP 150.000 60 detik 5367 89.37/detik 

3 OLTP 200.000 60 detik 5364 89.33/detik 

4 OLTP 250.000 60 detik 5500 91.59/detik 

5 OLTP 300.000 60 detik 5545 92.34/detik 

6 OLTP 350.000 60 detik 5525 91.99/detik 

7 OLTP 400.000 60 detik 5518 91.90/detik 

8 OLTP 450.000 60 detik 5535 92.18/detik 

9 OLTP 500.000 60 detik 5488 91.41/detik 

10 OLTP 550.000 60 detik 5445 90.69/detik 

11 OLTP 600.000 60 detik 5503 91.63/detik 

12 OLTP 650.000 60 detik 5549 92.43/detik 

13 OLTP 700.000 60 detik 5529 92.06/detik 

14 OLTP 750.000 60 detik 5501 91.62/detik 

15 OLTP 800.000 60 detik 54.86 91.39/detik 

16 OLTP 850.000 60 detik 5368 89.36/detik 

17 OLTP 900.000 60 detik 5496 91.50/detik 

18 OLTP 950.000 60 detik 5470 91.10/detik 

19 OLTP 1.000.000 60 detik 5966 99.36/detik 

20 OLTP 1.050.000 60 detik 6562 109.27/detik 

21 OLTP 1.100.000 60 detik 6585 109.71/detik 

22 OLTP 1.150.0000 60 detik 6465 107.66/detik 

23 OLTP 1.200.000 60 detik 6379 106.24/detik 

24 OLTP 1.250.000 60 detik 6487 108.03/detik 

25 OLTP 1.300.000 60 detik 6614 110.18/detik 

Rata-Rata 95.7772 
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Grafik 5.5  Hasil pengujian pada database server pada non vps 

 

5.4.2.3. Pengujian pada Ftp Server pada non vps 

Untuk proses pengukuran pada ftp server dengan 

mengungah dan mengunduh file sample secara bertahap ke ftp 

server menggunakan media ftp client, lalu menghitung waktu 

upstream dan downstream seperti gambar dibawah ini: 

 

Contoh file VTS_04_1.VOB size = 109.836 KB 
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        (sumber diolah sendiri) 

 

                Gambar 5.25 proses upload ftp server 

 

Contoh file VTS_04_1.VOB size = 109.836 KB 

 

 
        (sumber diolah sendiri) 

 

           Gambar 5.26 proses download ftp server 
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Tabel 5.6 Hasil pengukuran ftp server pada non vps 

No Nama File Size Upload Download 

1. VTS_01_4.VOB 109.836 KB 01.09 00.47 

2. 00015.MTS 125.856 KB 01.20 00.56 

3. AVG_2013.exe  137.620 KB 01.31 00.58 

4. AVG_2014.exe 140.473 KB 01.21 00.57 

5. Seusloraxtsnew.ganool.MKV 181.218 KB 01.35 01.21 

6. Debian 6.ISO 193.690 KB 01.44 01.17 

7. 00012.MTS 198.816 KB 01.45 01.20 

8. 00013.MTS 222.336 KB 01.55 01.27 

9. 00009.MTS 231.744 KB 01.57 01.32 

10. Liar game03.AVI 242.064 KB 02.06 01.38 

11. 00002.MTS 277.248 KB 02.33 01.53 

12. Liar game01.AVI  285.674 KB 02.26 01.53 

13. Liar game02.AVI 335.046 KB 02.33 02.09 

14. 00003.MTS 385.632 KB 03.28 02.29 

15. FreeBSD 02.vmdk  416.640 KB 03.31 02.42 

16. freeBSD8.4.iso 433.142 KB 03.52 02.53 

17. freeBSD9.0.iso 513.882 KB 04.58 03.28 

18. freeBSD9.2.iso 548.040 KB 05.11 04.17 

19. indowebster.com_autocad2007 568.151 KB 04.56 03.44 

20. 00000.MTS 569.568 KB 04.48 03.40 

21. freeBSD001.vmdk 640.384 KB 05.47 04.17 

22. Debian 6.vmdk 657.776 KB 06.04 05.26 

23. Ubuntu 11.04-dekstop 701.742 KB 06.25 05.25 

24. Debian6.vmdk 771.392 KB 07.41 06.39 

25. Linuxmint-13-xfe.iso 830.646 KB 09.49 06.17 

Rata-Rata 3.386 2.546 
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Grafik 5.6 Hasil pengujian pada ftp server pada non vps 

 

Tabel 5.7 Perbandingan rata-rata waktu respon server vps dan non vps 

                                             Web Server 

Server non VPS Server VPS 

108.75632m/s 108.92312m/s 

                                          Database Server 

Server non VPS Server VPS 

95.7772/detik 97.1076/detik 

                                             FTP Server 

Server non VPS Server VPS 

    Upload               Download    Upload              Download 

 3.386/detik           2.546/detik 2.646/detik         2.974/detik 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1.  Simpulan 

Setelah dilakukan serangkaian uji coba dan analisa terhadap 

perangkat lunak dan perangkat keras pada server vps dan server non vps jika 

dilihat dari sisi layanannya maka. 

Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa antara 

kinerja layanan pada server vps tidak jauh berbeda dari non vps dari segi 

waktu respon layanan pada kedua server, yaitu sebagai berikut :  

- Web server :  vps (108.92312m/s) - non vps (108.75632m/s) =  

0.1668m/s jadi sekitar 16% 

- Database server : vps (97.1076/detik) – non vps (95.7772/detik) = 

1.3304/detik jadi sekitar 13% 

- Ftp server : non vps upload(3.386/detik) - vps upload (2.646/detik)  

          = (0.74/detik) jadi sekitar =7% 

vps download (2.974/detik) - non vps download(2.546/detik) 

= (0,428/detik) jadi sekitar 4% 

Dengan kemampuan dan fasilitas mendekati dedicated server dan 

menggunakan seluruh resource dalam server vps tersebut tanpa 

mempengaruhi client lain dalam server yang sama, dan kemudahan Backup 

and Recovery.  
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6.2.  Saran 

Dari serangkaian uji coba dan analisa terhadap perangkat lunak dan 

perangkat keras yang penulis lakukan, banyak pengetahuan yang penulis 

dapatkan, sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan laporan akhir 

skripsi ini. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pengujian layanan ketiga server dilakukan dengan mesin 

terpisah agar data yang dihasilkan lebih akurat.  

2. Pengujian waktu respon layanan pada ketiga server tersebut sebaiknya 

menggunakan media kabel daripada menggunakan media wireless.  

3.  Perlu dilakukan backup secara berkala pada konfigurasi sistem yang akan 

dijalankan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk 

memudahkan pengembalian file konfigurasi yang ingin kita jalankan. 
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