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Abstrak.Perkembangan teknologi Internet sudah sedemikian pesatnya. Dapat dilihat dari
pemanfaatan teknologi internet di semua lini kehidupan, salah satunya dipergunakan
dalam transaksi booking service kendaraan melalui internet. Penggunaan booking service
kendaraan yang pada awalnya menggunakan telepone, secara bertahap sudah beralih
menjadi booking service menggunakan internet. Disini penulis melakukan penelitian
mengenai perancangan web, dimana dalam perancangan ini, penulis memanfaatkan
teknologi load balancing, socket secure layer, dan sinkronisasi data server menggunakan
open source, dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan sistem informasi booking
service kendaraan. Penulis menggunakan sistem operasi Linux untuk ke semua servernya,
diantaranya adalah 1 server Load balancing, 2 server web, dan 1 server database. Aplikasi
yang penulis pergunakan adalah HAProxy, dan rsync. Penulis mencatat bahwa respon
time saat melakukan request ke server web berkurang menjadi setengahnya,
dibandingkan saat menggunakan 1 server web.
Kata kunci: Web, HAProx, rsync
Abstract. The development of Internet technology has been so rapid. Can be seen from the
use of internet technology in all lines of life, one of which is used in vehicle service booking
transactions via the internet. The use of booking service vehicles that initially used telephone,
has gradually turned to booking services using the internet. Here the author conducts
research on web design, where in this design, the author utilizes Load balancing technology,
socket secure layer, and data server synchronization using open source, with the aim of
ensuring the continuity of the vehicle service booking information system. The author uses
the Linux operating system for all servers, including 1 server load balancing, 2 web servers,
and 1 database server. The application that the author uses is HAProxy, and rsync. The author
notes that the response time when making requests to a web server is reduced to half,
compared to when using a web server.
Keywords: Web, HAProx, rsync

1. PENDAHULUAN
Pada penelitian ini, penulis tertarik mengangkat tema mengenai cara meningkatkan ketersedian layanan server
yang memuat sistem informasi. Karena di Astrido, dimana penulis melakukan penelitian, layanan sistem
informasi sangat penting kegunaannya dalam menunjang operasional bisnis perusahaan, bisa diibaratkan
apabila layanan sistem informasi yang saat ini sedang berjalan tiba tiba berhenti karena ada gangguan dari
server, maka akan menimbulkan gangguan bahkan terhentinya proses bisnis perusahaan, dan pasti
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menimbulkan kerugian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meningkatkan layanan sistem informasi untuk
selalu tersedia dan bahkan semakin cepat. Disini penulis menggunakan 4 server, dimana 1 server dipergunakan
untuk load balancing, 2 server untuk menyediakan layanan web service, dan 1 server menyediakan layanan
database. Pada penelitian ini penulis menggunakan Sistem Operasi Linux Ubuntu 16, sebagai Balancing
menggunakan HAProxy, kemudian untuk sinkronisasi file data dari satu server ke server yang lain penulis
menggunakan rsync. Kemudian untuk Socket Secure Layer penulis menggunakan GlobalSign SSL sebagai
vendor penerbitnya. Untuk Diagram perancangan jaringan server, dapat dilihat di gambar 1.

Gambar 1. Perancangan Jaringan Load Balancer Server
Sumber : Penulis

2. LANDASAN TEORI
Berikut adalah penjelasan mengenai software yang dipergunakan oleh penulis :
1.

HAProxy
Menurut penjelasan dari HAProxy, HAProxy adalah solusi gratis, sangat cepat dan andal yang menawarkan
ketersediaan tinggi, penyeimbangan beban, dan prokxy untuk aplikasi berbasis TCP dan HTTP. Ini sangat cocok untuk
situs web dengan lalu lintas yang sangat tinggi dan memberi daya bagi sejumlah situs web yang paling banyak
dikunjungi di dunia. Selama bertahun-tahun ia telah menjadi penyeimbang beban opensource, sekarang didukungoleh
sebagian besar distribusi Linux, dan sering digunakan secara default di platform cloud. Mode operasinya membuat
integrasinya ke dalam arsitektur yang ada sangat mudah dan tanpa risiko, sambil tetap menawarkan kemungkinan
untuk tidak mengekspos server web yang rapuh ke internet, seperti di bawah ini terlihat dari diagram gambar 2.

Gambar 2. Penggunaan HAProxy
Sumber : http://www.haproxy.org
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2.

Socket Secure Layer
Salah satu komponen terpenting dari bisnis online adalah menciptakan lingkungan tepercaya di mana calon pelanggan
merasa percaya diri dalam melakukan pembelian. Sertifikat SSL menciptakan dasar kepercayaan dengan membangun
koneksi yang aman. Untuk memastikan pengunjung koneksi mereka aman, browser memberikan isyarat visual khusus
yang kami sebut indikator EV - apa pun mulai dari gambar kunci berwarna hijau.Sertifikat SSL memiliki pasangan kunci:
publik dan kunci pribadi. Kunci-kunci ini bekerja bersama untuk membuat koneksi terenkripsi. Sertifikat juga berisi apa
yang disebut "subjek," yang merupakan identitas pemilik sertifikat / situs web.Untuk mendapatkan sertifikat,
Pengguna harus membuat Permintaan Penandatanganan Sertifikat (CSR) di server sendiri. Proses ini menciptakan
kunci pribadi dan kunci publik di server pengguna. File data CSR yang pengguna kirim ke penerbit Sertifikat SSL (disebut
Otoritas Sertifikat atau CA) berisi kunci publik. CA menggunakan file data CSR untuk membuat struktur data agar sesuai
dengan kunci pribadi pengguna tanpa mengurangi kunci itu sendiri. CA tidak pernah melihat kunci pribadi.Setelah
penulis menerima sertifikat SSL, pengguna menginstalnya di server sendiri. Pengguna juga memasang sertifikat
perantara yang menetapkan kredibilitas Sertifikat SSL pengguna dengan mengikatnya ke sertifikat root CA pengguna.
Pada gambar 3, di bawah dapat melihat apa yang disebut rantai sertifikat. Ini menghubungkan sertifikat server
pengguna ke sertifikat root CA

Gambar 3. Komunikasi SSL Antar server
Sumber : https://www.digicert.com

3.

4.

Rsync
Rsync adalah utilitas untuk mentransfer dan menyinkronkan file secara efisien antara komputer dan hard drive
eksternal dan di seluruh komputer jaringan dengan membandingkan waktu modifikasi dan ukuran file. Algoritma rsync
adalah jenis pengkodean delta, dan digunakan untuk meminimalkan penggunaan jaringan. Zlib dapat digunakan untuk
kompresi data tambahan, dan SSH atau stunnel dapat digunakan untuk keamanan.Rsync biasanya digunakan untuk
menyinkronkan file dan direktori antara dua sistem yang berbeda. Misalnya, jika perintah rsync local-file user @
remote-host: remote-file dijalankan, rsync akan menggunakan SSH untuk terhubung sebagai pengguna ke remotehost. [4] Setelah terhubung, ia akan memanggil rsync host jarak jauh dan kemudian dua program akan menentukan
bagian mana dari file lokal yang perlu ditransfer sehingga file jarak jauh cocok dengan yang lokal.Rsync juga dapat
beroperasi dalam mode daemon, melayani dan menerima file dalam protokol rsync asli (menggunakan sintaks "rsync:
//").
Linux Ubuntu
Ubuntu dibangun di atas arsitektur dan infrastruktur Debian, dan terdiri dari server Linux, desktop, dan versi sistem
operasi ponsel dan tablet yang dihentikan. Ubuntu merilis versi terbaru yang dapat diprediksi setiap enam bulan, dan
setiap rilis menerima dukungan gratis selama sembilan bulan (delapan belas bulan sebelum 13,04) dengan perbaikan
keamanan, perbaikan bug berdampak tinggi, dan perbaikan bug berisiko rendah yang konservatif dan
menguntungkan secara substansial. Rilis pertama adalah pada Oktober 2004. Rilis dukungan jangka panjang (LTS) saat
ini didukung selama lima tahun, dan dirilis setiap dua tahun. Rilis LTS mendapatkan rilis poin reguler dengan dukungan
untuk perangkat keras baru dan integrasi semua pembaruan yang diterbitkan dalam seri tersebut hingga saat ini. Paket
Ubuntu didasarkan pada paket dari cabang Debian yang tidak stabil. Kedua distribusi menggunakan format paket deb
Debian dan alat manajemen paket (mis. APT dan Perangkat Lunak Ubuntu). Namun, paket Debian dan Ubuntu tidak
selalu kompatibel satu sama lain, sehingga paket mungkin perlu dibangun kembali dari sumber untuk digunakan di
Ubuntu. Banyak pengembang Ubuntu juga pengelola paket kunci dalam Debian. Ubuntu saat ini didanai oleh
Canonical Ltd. Pada 8 Juli 2005, Mark Shuttleworth dan Canonical mengumumkan pembuatan Ubuntu Foundation
dan menyediakan dana awal US $ 10 juta. Tujuan dari yayasan ini adalah untuk memastikan dukungan dan
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pengembangan untuk semua versi Ubuntu di masa depan. Mark Shuttleworth menjelaskan tujuan dasar untuk
memastikan kelangsungan proyek Ubuntu.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penerapan metodologi pemecahan masalah dalam Jaringan menurut Cico, Cisco Unified Communications
melibatkan serangkaian beberapa langkah. Langkah-langkah ini termasuk menganalisis kebutuhan, merancang
sistem, dan mengimplementasikan komponen. Jadi berdasarkan langkah langkah tersebut, penulis melakukan :
1.

2.

3.

Menganalisa Kebutuhan
Penulis menganalisa kebutuhan dalam mencari jalan keluar supaya layanan sistem informasi di
perusahaan selalu tersedia, sehingga tidak mengganggu jalannya operasional perusahaan.
Merancang Sistem
Penulis merancang kebutuhan untuk menyediakan load balancer terhadap layanan web di perusahaan,
dimana skema seperti di gambar 1, yaitu :
- Server balancer, dimana sistem operasi menggunakan Linux Ubuntu 16, dan tersedia aplikasi
HAProxy.
- Server Web, menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu 16, dan Apache Web server, dimana Server
Load Balancer memiliki IP Address : 192.168.50.41, Web Server 1 : 192.168.50.42, Web Server 2
:192.168.50.43, dan Database : 192.168.50.44
- Server Database yang menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu, dan tersedia Mysql Database.
Mengimplementasikan
Dalam implementasi ini, penulis melaukan konfigurasi di sisi HAProxy sebagai berikut :
- Melakukan konfigurasi haproxy.cfg
global
log /dev/log local0
log /dev/log local1 notice
chroot /var/lib/haproxy
stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
stats timeout 30s
user haproxy
group haproxy
daemon
ca-base /etc/ssl/certs
crt-base /etc/ssl/private
ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+
3DES:RSA+AESGCM:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS
ssl-default-bind-options no-sslv3
defaults
log global
mode http
option httplog
option dontlognull
timeout connect 5000
timeout client 50000
timeout server 50000
errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
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errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http
frontend ourwebsitefrontend
bind *:443
option tcplog
mode tcp
default_backend ourwebsiteendpoint
backend ourwebsiteendpoint
mode tcp
balance roundrobin
option ssl-hello-chk
server web1.astrido.com 192.168.50.42:443 check
server web2.astrido.com 192.168.50.43:443 check
listen stats
bind :32600
stats enable
stats uri /
stats hide-version
stats auth username:password
-

Melakukan Konfigurasi SSL di kedua web server
Melakukan Konfigurasi Sinkronisasi Data File di kedua web server, terkoneksi ke Server Balancer,
menggunakan perintah :
rsync -avzhe ssh astrid07@192.168.50.41:/home/astrid07/web/ /var/www

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengujian waktu akses web menggunakan Apache Bench dengan perintah sebagai
berikut : ab -n 1000 -c 100 https://192.168.50.41/
Dimana alamat 192.168.50.41 adalah alamat web balancer yang sudah menyediakan service Socket Secure Layer, dengan
1000 kali akses, dengan setiap kali 100 session, didapatkan hasil sebagai berikut :
Concurrency Level:

100

Time taken for tests: 28.840 seconds
Complete requests: 1000
Failed requests: 0
Tetapi apabila tanpa menggunakan Web Balancer , didapatkan hasil :
Concurrency Level: 100
Time taken for tests: 57.192 seconds
Complete requests:
Failed requests:

1000
0

Dapat dilihat bahwa pada saat menggunakan Web Balancer, waktu akses menjadi setengah dari waktu akses tanpa
menggunakan web load balancer.
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5. KESIMPULAN
Dengan menggunakan Web Balancer, Socket Secure Layer, dan sinkronisasi Data file server dapat diambil kesimpulan :
1.
2.

Dapat meningkatkan kinerja kecepatan akses server, dapat dilihat dari 1000 kali akses, dengan 100 session
bersamaan, tidak ada error yang terjadi.
Sinkronisasi menggunakan rsync, dapat mendukung ketersediaan sistem informasi di setiap server, karena
dengan perintah tersebut, dapat menduplikasi data file dari satu server ke server yang lain.
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