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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini, perkembangan yang sangat pesat sedang terjadi pada dunia

informasi dan teknologi. Di berbagai tempat dan untuk berbagai kalangan, akses

internet sudah tersedia dan terjangkau. Kepopuleran akan internet kian hari kian

menjamur, banyak orang mulai berganti hobi dari “Arisan” menjadi “Facebook-an”,

“SMS-an” menjadi “Twitter-an”. Kepopuleran dunia web yang fenomenal ini disertai

oleh beberapa perubahan besar pada internet, yaitu:

1) Tuntutan sistem informasi yang terjangkau dan mudah untuk pengguna di

berbagai tingkat, baik kontributor (pihak yang menjadi sumber informasi),

distributor (pihak yang menyebarkan informasi) maupun pembaca (pihak

yang menerima informasi).

2) Perlunya arsitektur yang dapat dikembangkan dan tidak terbatas hanya

pada fitur-fitur yang saat ini tersedia guna memenuhi kebutuhan pengguna

yang selalu berevolusi.

3) Perlunya sistem terdistribusi yang dapat berbagi tugas baik dan memiliki

tingkat skalabilitas yang tinggi guna melayani kebutuhan puluhan juta

pengguna di internet.

4) Setiap elemen harus dapat berdiri secara independen.
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Keempat faktor di atas merupakan alasan Roy T Fielding merancang

arsitektur Representational State Transfer (REST) [3]. REST adalah kumpulan

batasan dan peraturan yang mengatur komunikasi antara elemen-elemen yang

membangun jaringan internet, yaitu klien, server, gateway dan proxy. Menurut

REST, keempat permasalahan ini dapat diatasi dengan mengimplementasikan sistem

yang memiliki cache, multi-layer dan dedicated request handler. Salah satu solusi

untuk mendapatkan sistem yang memenuhi persyaratan tersebut adalah dengan

menggunakan proxy. Proxy adalah komponen yang yang berfungsi untuk

meneruskan request dari internet ke intranet maupun sebaliknya. Klasifikasi Proxy

berdasar alur data terdiri dari dua jenis, yaitu reverse proxy dan forward proxy.

Reverse proxy bekerja dengan meneruskan request dari internet ke dalam intranet.

Sebaliknya dari reverse proxy, forward proxy bekerja dengan meneruskan request

dari intranet ke internet.

Reverse proxy sudah ada semenjak tahun 1996, yaitu ketika Apache HTTP

Project mengembangkan sebuah module bernama mod_proxy untuk Apache 1.1 [4].

Ide mod_proxy ini berasal dari perlunya pemisahan antara jaringan internal dengan

eksternal yaitu agar sebuah web server tidak dapat diakses secara langsung dari

jaringan diluar suatu perusahaan, melainkan melalui server yang berperan sebagai

penghubung yaitu reverse proxy. Dari kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa pada

awal pembuatannya reverse proxy ditujukan untuk menambah security layer pada

jaringan. Sekarang ini, banyak system administrator dan web developer yang

terinspirasi untuk menggunakan teknik reverse proxy untuk tujuan lain, misalnya
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menambahkan piranti lunak front-end caching (atau dikenal juga dengan nama web

accelerator), load balancing, spoon feeding ataupun menambahkan fitur-fitur yang

tidak tersedia pada sebuah server, misalkan file compression dan SSL accelerator.

Pada saat ini, teknik reverse proxy digunakan oleh website-website besar di

dunia, seperti WordPress.org, Wikipedia.org, Github.com dan SourceForge.net.

1.2 Perumusan Masalah

Melihat pertumbuhan jumlah pengguna internet pada jaman sekarang, sebuah

aplikasi web membutuhkan arsitektur yang multi-layer, memiliki cache system dan

resource efficient. Salah satu cara untuk itu memenuhi ketiga persyaratan tersebut

adalah sistem dengan teknik reverse proxy yang dikonfigurasi pada tiga aplikasi

yaitu Apache, NginX dan Varnish cache.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, ditentukan beberapa batasan masalah sebagai acuan agar

jalur penelitian ini lebih terarah. Batasan-batasan yang digunakan ialah sebagai

berikut:

1) Platfom pengujian menggunakan sistem operasi CentOS 5.7 64 bit.

Konfigurasi yang dijabarkan dapat dijalankan pada seluruh distro yang

berbasis Red Hat Enterprise Linux (contoh: FedoraCore, CentOS), namun

harus dilakukan penyesuaian apabila ingin diterapkan pada distro lainnya

(Debian, Ubuntu dsb).
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2) Optimalisasi sistem operasi dan perangkat keras tidak dipermasalahkan.

3) Tidak dilakukan optimalisasi pada piranti lunak kecuali diperlukan dalam

penerapan reverse proxy.

4) Analisis dilakukan dari dalam virtual network, kondisi virtual network

dianggap selalu stabil dan optimal.

5) Analisis hasil konfigurasi didasarkan pada penggunaan CPU Load dan

response time.

6) Arsitektur dasar pada aplikasi seperti komunikasi dengan kernel, memory

management, memory swapping, CPU allocation, sistem input output pada

sisi piranti lunak diabaikan.

1.4 Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1) Dapat mengkonfigurasi penggunaan teknik reverse proxy pada infrastruktur

berbasis web.

2) Menggunakan desain arsitektur sistem yang terdistribusi dan multi-layer.

3) Mengukur penggunaan sumber daya CPU pada sistem.

4) Mendapatkan desain sistem dengan performa yang baik, diukur berdasar

desain sistem yang paling umum digunakan pada saat ini yaitu sistem yang

menggunakan hanya Apache sebagai web server [9].
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1.5 Metodologi

Untuk melaksanakan penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah:

1) Melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi mengenai Apache,

NginX dan Varnish cache.

2) Melakukan server deployment sesuai dokumentasi yang disertakan pada

setiap aplikasi.

3) Melakukan analisis penggunaan CPU pada sistem.

4) Pengujian (benchmarking) untuk mendapatkan performa dan CPU Load.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan

yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian

ini. Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan rumusan dan

batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian dan

metodologi yang digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai

sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori pendukung yang digunakan sebagai

acuan dalam merancang dan menganalisis sistem serta menulis laporan
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penelitian ini, contohnya adalah definisi reverse proxy, forward

proxy, web server, dan sebagainya.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem piranti lunak

dan jaringan yang menerapkan reverse proxy.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi sistem piranti

lunak dan jaringan yang dirancang, serta penjelasan mengenai

pengujian dan analisis hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang

diperoleh dari perancangan dan pembuatan aplikasi yang telah

dilakukan serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.




