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ABSTRAK

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) merupakan pusat perekonomian masyarakat  yang bertujuan untuk memproduksi

barang dan jasa untuk diperniagakan secara komersial. Untuk membantu UKM dalam melakukan pemasaran dan penjualan

ialah sebuah sistem penjualan online yang berbasis E-Commerce yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan

mampu menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Sistem juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun serta

mampu menghasilkan informasi penjualan secara otomatis. Maka dari itu dibutuhkan pemusatan data atau Data Center

sebagai wadah untuk mendukung keefektifan sistem dalam melakukan pengolahaan dan pengadministrasian data.

Penelitian ini akan membuat Data center sebagai media pemusatan data yang berisi kumpulan UKM yang terhubung

menjadi satu server serta untuk penghubung akses antar UKM dengan Dinas Pemerintah dalam pendistribusian data dan

informasi. Data center membutuhkan metode replikasi yang digunakan di setiap site yaitu berupa materialized view dengan

menggunakan fragmentasi untuk memecah data dari site datacenter ke site UKM sesuai dengan kebutuhan tiap site UKM

dan menggunakan UNION untuk menggabungkan data dari site UKM ke database site datacenter. Untuk masalah

sinkronisasi data sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan untuk desain database link antar user yang berhubungan

dengan proses replikasi dan koneksi. Sedangkan untuk mengetahui analisis kebutuhan menggunakan metode Backward

Analysis untuk mengatasi keterbatasan penyimpanan database di server pusat, Dimana database yang berada di database

master akan direplikasi ke dalam database slave untuk mengatasi jikaterjadi masalah pada database master. Dalam

implementasi uji coba waktu respon query ternyata proses fragmentasi membantu meminimalis waktu, karena pada proses

fragmentasi data disesuaikan dengan kebutuahan sesuai pada tiap-tiap site.

Kata kunci: UKM, Data Center, E-Commerce, replika, Backward Analysis Sistem Terdistribusi

PENDAHULUAN

Perkembangan  data center dalam teknologi dituntut

untuk menyediakan data yang besar dan beragam

dengan frekuensi yang kontinyu. Pertumbuhan data

yang luar biasa telah menjadikan data center menjadi

salah satu bisnis yang tumbuh paling cepat di dunia

dengan memanfaatkan server dan media penyimpanan

ketersediaan data yang besar. Sedangkan sistem

Replikasi Basis Data Terdistribusi dimana replikasi ini

adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan

pendistribusian data dan objek - objek Basis Data dari

satu Basis Data ke Basis Data lain. Teknik replikasi

digunakan untuk mendistribusikan data kelokasi yang

berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Faruq Afif

untuk Implementasi Disaster Pada Data Center FKIP

UNS Sedangkan Heartbeat adalah sebuah aplikasi yang

dapat mendeteksi apabila server utama down maka

Heartbeat akan secara otomatis mengarahkan peran

server utama kepada server backup. Pada implementasi

ini server utama dan server backup akan ditempatkan

pada data center yang berbeda.  Menurut Hentiya

tentang Data Center dan Implementasinya pada

Perpustakaan menjelaskan bahwa Data Center

merupakam sistem pengelolaan data mulai dari

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga

penemuan kembali data serta mampu untuk memberikan

dukungan dalam menentukan keputusan bagi

pustakawan (Mohammad Faruq Afif, 2013).

Untuk mendukung pengimplementasian Data Center

menurut penelitian Abdul Mubarak dibutuhkan Sistem

Replika Basisdata Terdistribusi untuk melakukan

pendistribusian data dari satu basisdata ke basisdata lain

karena memiliki kelebihan pengawasan distribusi,

reability, availability, kecepatan dalam pemprosesan

query. Dengan perkembangan teknologi yang semakin

maju, maka permasalahan di atas dapat dipecahkan

dengan sebuah sistem yang handal berupa Data Center

dengan menempatkan beberapa server atau sistem

komputer dan sistem penyimpanan data (storage) yang

berfungsi sebagai sistem pengelolaan, pengumpulan dan

penemuan kembali data ( Mubarok, dkk). Data Center

dituntut untuk selalu siap menyediakan data dengan

frekuensi makin sering dan jenis data yang makin besar

dan beragam serta mampu menjamin ketersedian data
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yang besar. Penelitian ini akan membangun aplikasi

Data Center yang dapat menyatukan data dari berbagai

server dengan basis data yang beragam secara otomatis

yang diterapakan pada Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) batik. Selama ini UKM yang berada di wilayah

pedesaan kurang adanya pengetahuan tentang teknologi

serta penjualan secara online dan kurang koordinasi

dengan Dinas Pemerintah sehingga membuat mereka

kurang berkembang. Penelitian ini juga mengidentifikasi

kebutuhan data (Backward Analysis) UKM untuk

mengetahui kerawanan data pada transaksi bisnis dan

penanganannya.untuk mengantisipasi kegagalan pada

distribusi, transaksi dan penyimpanan data.

METODOLOGI

Data Center

Menurut buku Information Storage and

Management  keluaran Wiley Publishing, Server adalah

suatu komputer yang menjadi pengelola dan pusat bagi

komputer lainnya. Karena berfungsi sebagai pusat,

minimal sebuah server harus mempunyai beberapa

karakter yang lebih dibandingkan dengan komputer

yang terhubung kedalam suatu jaringan. Keseluruhan

komputer yang terhubung ke server dalam jaringan

disebut sebagai workstation. Hampir semua jenis

komputer dapat digunakan sebagai komputer

workstation. (Andi, 2007). Terdapat banyak aplikasi

atau service pada sistem operasi linux, diantaranya yaitu

dengan aplikasi DRBD (Distributed Replicated Block

Device) dan Rsync. Kedua aplikasi tersebut sama-sama

dapat melakukan backup data antara server yang

berdeda, namun yang membedakan adalah DRBD hanya

dapat melakukan replikasi/backup terhadap harddisk,

partitions, dan logical volumes saja, sedangkan Rsync

dapat melakukan replikasi/backup sampai ke direktori

tertentu yang ingin di replikasi/backup.

Gambar 1. Skema client-server

(sumber: www.skyline.net.id)

Sebuah sistem operasi server terdapat aplikasi-aplikasi

yang menggunakan arsitektur client-server. Contoh dari

aplikasi tersebut adalah DHCP Server, Mail Server,

HTTP Server, FTP Server, DNS Server dan lain

sebagainya. Setiap sistem operasi server umumnya

membundel layanan-layanan tersebut atau layanan

tersebut juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Setiap

layanan tersebut akan merespon terhadap request dari

client (Andi, 2007).

Web server merupakan sebuah perangkat lunak dalam

server yang berfungsi menerima request dari web

browser melalui HTTP atau HTTPS dari client dan

kemudian server mengirimkan berbentuk dokumen html

sesuai Gambar 2.

Gambar 2. Skema Web Server

(Triswansyah, ilmukomputer.com)

Beberapa web server yang banyak digunakan di internet

antara lain :

1. Apache Web Server.

2. Internet Information Service (IIS)

3. Xitami Web Server.

4. Sun Java System Web Server.

5. Dan lain-lain.

Pada suatu web server terdapat  teknologi

scripting atau pemrograman web yang disebut Server

Side Scriting (SSS) dimana program (script) dikompilasi

atau diterjemahkan pada server. Dengan adanya SSS

memungkinkan untuk menghasilkan suatu halaman

website dinamis.

Replikasi Database

Replikasi database adalah suatu teknik untuk

melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-

objek database dari satu database ke database lain dan

melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga

konsistensi data dapat terjamin (Tawar, 20111).

Replikasi digunakan sebagai teknik pengkopian

database untuk mengelola objek-objek database dalam

suatu jaringan komputer. Dimana data yang berada

pada basisdata masing-masing UKM setara dengan

data yang ada pada basisdata di server Data Center

UKM dimana yang mengelola  disini adalah PUSKOM.

Replikasi database antara beberapa UKM dan data

center terjadi dengan penyetaraan data serta pemusatan

data dalam satu server, sistem ini bisa lebih
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memudahkan  pihak pelaksana tugas dalam UKM dan

juga pihak eksekutif dalam membuat keputusan

dikarenakan tinggal satu akses semua data yang

dibutuhkan bisa tersedia. Kelemahan dalam system ini

adalah masih kurang dalam hal keamanan sistem

jaringan dan beberapa kekurangan infrastruktur berupa

slot server yang masih terbatas. Selanjutnya yang bisa

fokus pada bagaimana sistem keamanan dari sistem

tersebut, sehingga nantinya sistem ini betul betul bisa

digunakan lebih baik dan sepenuhnya bisa mendukung

e-Government di Indonesia.

Analisis Basisdata Data Center

Basisdata Data Center yang digunakan dalam penelitian

ini adalah aplikasi MySQL yang terdiri dari tabel tabel

basisdata masing masing UKM, dimaksudkan agar

proses koneksi basisdata jadi lebih mudah dan dapat

menyatu dalam satu struktur basisdata.Berikut keadaan

basisdata masing masing server Seperti yang

ditunjukkan pada tabel 1. Setelah semua pada tiap-tiap

site sudah terinstall database, langkah selanjutnya adalah

mengkonfigurasi IP address pada tiap-tiap komputer

site. Supaya sistem database pada tiap-tiap site dapat

berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, perlu

dibuatkan sebuah database link pada tiap-tiap site yang

ditabelkan pada tabel 2 berdasarkan model distribusi

pada gambar 2 sebagai sarana komunikasi dan proses

replika.

Gambar 3. Sistem replikasi data

Adapun jenis-jenis replikasi adalah sebagai berikut :

1. Snapshot replication.

Mendistribusikan data yang dapat dilihat pada

saat tertentu tanpa melakukan update. Biasanya

digunakan pada saat memerlukan tampilan data

seperti : daftar harga, katalog, data yang

digunakan untuk pengambilan keputusan. Data-

data ini sifatnya hanya read only. Replikasi ini

membantu pada saat :

a. Data sebagian besar statis dan tidak sering

berubah.

b. Dapat menerima copy data yang telah

melewati batas waktu yang ditentukan.

c. Datanya sedikit

2. Transactional replication.

Memelihara kekonsistenan transaksi yang

terjadi

3. Merge replication.

Replikasi ini memungkinkan pengguna bekerja

dan merubah data sesuai dengan wewenangnya.

Pada saat server tidak dikoneksikan ke seluruh

lokasi dalam topologi, replikasi merubah ke

nilai data yang sama.

Metode Backup Data

Dalam perancangan Disaster Recovery Plan backup

data merupakan salah satu elemen

untuk membackup data yang akan diterapkan dalam

membuat salinan persis dari data center utama, backup

data  baik berkala dan backup real time. Pada data

center tersebut akan dijadikan fail over dengan master

data center utama. Aplikasi dan service yang akan

digunakan pada implementasi untuk membuat IP share

(IP Floating) antara 2 data center sehingga apabila

master (data center utama) mengalami down maka data

center backup  akan mengambil alih peran data center

utama secara otomatis, dan semua aplikasi dan content

yang ada pada data center utama akan bisa diakses

melalui mirror pada data center backup. Sedangkan

dalam desain database nantinya pada tiap-tiap site

bersifat sama. Sehingga dalam tiap-tiap site mempunyai

data yang kompleks, dengan kekomplekan data yang

dimiliki pada tiap-tiap site maka dengan begitu database

tiap-tiap site dapat berjalan satu sama lain.

Pada Server data center untuk kondisi ini, proses

replikasi dapat berjalan dengan baik dikarenakan server

pusat dan UKM tidak sedang tidak bermasalah.

Sehingga kondisi ini dapat dikatakan kondisi paling

aman dalam proses pendistribusian data dikarenakan

kedua server berjalan sebagaimana mestinya. Untuk

gambaran umum diperlihatkan pada gambar 4 berikut.

Pada proses pengiriman data sehingga didalam tabel

terdapat status pengiriman data ke slave apakah sudah

berhasil di update atau belum, dan ketika slave

terhubung maka akan secara otomatis data terplikasi ke

slave seperti yang diperlihatkan pada gambar 5. Jika

server pusat sedang bermasalah maka proses koneksi

antar cabang tidak dapat terjadi.
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Gambar 4. Simulasi keadaan pada saat server master dan slave terkoneksi

Pada system replikasi storage block device (hard

disk, partitions, logical volumes etc) menggunakan

software antar server dan UKM. Pada saat Uptime

maka replikasi dilakukan secara terus menerus saat

aplikasi melakukan modifikasi data pada block

device. Proses yang terjadi pada penelitian ini

menggunakanAsynchronous diman file system akan

diberitahu bahwa penulisan selesai saat data selesai

ditulis pada local disk. Asynchronous ini

dibutuhkan pada saat melakukan mirror jarak jauh.

Metode Replikasi Asyncronous Secara defenisi

replikasi memiliki pengertian sebagai suatu proses

duplikasi atau mentransfer data dari satu database

ke database lain yang tersimpan pada komputer

berbeda. Replikasi dapat dipahami sebagai proses

pengkopian dan pengelolahan objek-objek dari

basis data yang membentuk suatu basis data

terdistribusi. (Fathansyah, 2005:228).Replikasi

adalah suatu teknik untuk melakukan copy

pendistribusian data dan objek-objek basis data dari

satu basis data ke basis data lain dan melaksanakan

sinkronisasi antara basis data sehingga konsistensi

data dapat terjamin (Wahyuningsih,2011:44). Dari

kesimpulan diatas replikasi adalah suatu teknik

basis data dan pengelolaan suatu basis data

terdistribusi untuk menjaga konsistensi data dapat

terjamin.

Gambar 5. Komunikasi data client serverSumber

: www.DRBD.org

Kebutuhan Data Base Menggunakan Backward

Analysis

Analisis kebutuhan database pada kasus e-

commerce belibarang.com menggunakan

metodologi backward requirement analysis, yaitu

menganalisis kebutuhan database dengan

penurunan kebutuhan dari fungsi manajemen,

tujuan manajemen dan informasi yang dibutuhkan.

Fungsi manajemen yang dapat diidentifikasi dari

kasus dibagi menjadi 4 fungsi yaitu perencanaan

(planning), pengarahan (directing), aksi (acting)

dan pengawasan (monitoring). Identifikasi

kebutuhan data yang diangkat pada studi kasus kali

ini adalah terkait dengan Enterprise Resources

Planning (ERP) di data center Kemitraan UKM

batik Bangkalan dengan metode backward

analysis, yang menghasilkan matriks sebagai

berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Data Base Menggunakan

Backward Analysis

Fungsi

Manajemen

Informasi

Pendukung

Supporting Data

(Jenis Data)

Planning

-Katalog Produk

dari Supplier

- Jenis produk

- Jumlah stock produk

- Harga produk

-Rencana

Penjualan

- Jenis produk

- Konsumsi produk /

jumlah penjualan

-Rencana Promosi - Jenis Produk

- Harga Produk

- Jenis Pembayaran

-Rencana

Distribusi

- Jenis produk

- Alokasi produk

-Jenis layanan

transaksi

elektronik Bank

mitra kerja

- Jenis produk elektronik

perbankan

- Data Kartu Debit atau

Kredit pembeli

-Trend keluhan

pelanggan

- Jumlah keluhan

pelanggan

Directing

-Katalog produk - Jenis produk

- Jumlah stock produk

- Harga produk

-Katalog produk

-Trend penjualan

- Jumlah stock produk

- Jumlah penjualan



Seminar Nasional Pengembangan Aktual Teknologi Informasi (SENA
BAKTI)

Gedung Techno Park,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran  Jawa Timur

2 Desember 2015

R2.4-5

-Rencana

Penjualan

- Jenis Produk

- Harga Produk

- Jenis Pembayaran

-Rencana Alokasi

Produk

- Jenis Produk

- Lokasi Penjualan

- Permintan konsumen

-Katalog jenis

pembayaran dari

bank mitra

- Jenis produk elektronik

perbankan

- Data Kartu Debit atau

Kredit pembeli

-Katalog produk - Jenis produk

- Jumlah Stok produk

- Harga produk

Acting dan

monitoring

- Waktu kirim produk

-Rencana

Penjualan

- Jenis Produk

- Harga Produk

- Jenis Pembayaran

- Stok Produk

-Rencana Alokasi

Produk

- Jenis Produk

- Lokasi Penjualan

- Permintan konsumen

(Jumlah dan Jenis)

-Keluhan

pelanggan

- Daftar keluhan

pelanggan

Identifikasi kerawaan data pada penerapan data

center pada UKM batik Madura dengan ancaman

sebagai berikut:

Tabel 2. Identifikasi kerawanan pada penerapan data center

No Kerawanan Ancaman yang Ditimbulkan

1 Gangguan jaringan Terhambatnya input data karena prosesnya yang lama sehingga

menghambat transaksi yang lainnya.

2 Tidak diaktifkannya

pemakaian firewall.

Penyusupan dan gangguan yang berasal dari jaringan lokal dapat

langsung masuk ke area DMZ dimana server berada, dan

mengakses informasi dan sistem yang sensitif dan kritikal.

3 Data tidak valid (obsolete

or invalid data)

Saat terjadi kehilangan data pada sistem maka hasil backup tidak

dapat dipakai karena data tidak valid da nada beberapa data yang

hilang

4 Kesalahan  input data Terjadi kesalahan input data  dan pada saat data tersebut tidak

diverifikasi dan dikoreksi secara cepat, maka menyebabkan waktu

layanan menjadi lama, dan akan menurunkan kepercayaan

konsumen terhadap UKM

5 Penyalinan data (data

copying)

Terjadinya pengambilan, modifikasi dan kehilangan

informasi/data yang sensitif

6 Kerusakan damage (data

damage

Pemeliharaan yang tidak dilakukan secara rutin dan berkala

terhadap perangkat pendukung akan mengganggu terutama ruang

yang kritikal seperti data center dan ruang server.

7. Penyalahgunaan data

(data abuse)

Penggunaan data dan informasi yang disalahgunakan dapat

merugikan UKM karena kebocorannya, terutama jika

berhubungan dengan data bisnis.

8. Replika data yang tidak

konsisten.

Data tidak terback-up dengan baik, sehingga menyebabkan

ketersediaan data yang rendah.
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Langkah langkah untuk mengantisipasi kegagalan

respon dalam mengantisipasi kegagalan pada

penerapan data center:

1. Kehilangan Data (data losses)

Dalam mengantisipasi kegagalan transfer dan

penyimpanan data center yaitu menggunakan

metode pengamanan dengan membuat back up

data pada beberapa media penyimpan data.

Selain itu kontrol terhadap kualitas

(performance) kerja processor (CPU) juga

diperlukan, dimana menurut standar kualitas

kerja processor tidak boleh melebihi 70% (ACI

Tandem Computer Inc, 2002) dari kemampuan

kapasitasnya CPU.

2. Sosialisasi Data Jika Terjadi Kehilangan

Pada posisi metoda pengamanan dimana

pengoperasian data perlu sosialisasi terhadap

prosedur pengolahan data. Sehingga perlu

dilakukan kontrol terhadap proses restore dan

back up data, agar tidak terjadi kesalahan atau

kerusakan data. Dimana proses penyimpanan

data tersedia pada mesin back up.

3. Kesalahan pemasukan data

Dalam mengontrol aplikasi proses, seperti

adanya sistem isyarat dini untuk memastikan

bahwa proses yang akan dilakukan adalah benar.

Sebagai contoh sistem dilakukannya proses tutup

hari (end off day) dengan memberikan informasi

bahwa yang akan dilakukan adalah proses tutup

hari, bukan proses tutup tengah hari (mid of day)

atau bukan juga proses awal hari (start on day).

Jadi dengan proses memerlukan settingan dengan

jadwal tertentu. Misalnya dengan contoh lain

adalah tersedianya message error bila terjadi

kesalahan pada jalannya proses atau terhadap

kegagalan proses seperti tidak terprosesnya suatu

data tertentu.

Replika dan Fragmentasi Data pada Site UKM

Pada site UKM mempunyai beberapa tabel yang

berupa hasil dari proses replika dan fragmentasi dari

site datacenter.com, misalkan pada tabel TBUKM.

Sehingga pada site datacenter.com data bersifat

global dalam artian data belum mengalami proses

fragmentasi dalam sistem terdistribusi. Pada hasil

pengujian didapatkan beberapa data tentang delay

waktu pada saat penerimaan respon failover yang

dilakukan sebanyak 10 kali percobaan pada setiap

sejumlah n blok data. Berdasarkan hasil pengujian

sinkronisasi blok-blok data dari Active NameNode

ke Standby NameNode sudah berjalan dengan baik

dengan waktu yang dijadwalkan. Sehingga ketika

sedang ada proses write di Active NameNode lalu

NameNode down, maka proses failover akan tetap

berjalan dengan baik pada saat proses write sedang

berlangsung dan data tersynkronisasi dengan baik.

Pada Gambar 6. untuk database site

datacenter.com berhubungan dengan kategori berita,

berita, komentar, agenda, profil, kategori UKM dan

data UKM. Dengan demikian database site

datacenter.com memiliki tabel tbkategoriberita,

tbberita, tbkomentar, tbagenda, tbprofil,

tbkategoriukm dan tbukm. Karena pada site

datacenter.com tidak sepenuhnya punya tabel sendiri

tetapi juga memiliki tabel hasil replika dari site

UKM dengan menggunakan materialized view,

sehinggan tabel dari site UKM berupa view. Maka

untuk lebih jelasnya akan disebutkan tabel replika

dan tabel yang bukan hasil dari replika.
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FK_TBKATEGORIPRODUK

FK_TBPRODUK

FK_TBUKM
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Gambar 6. Physical Data Model

Uji Coba Waktu Respon Replika

Berikut ini Gambar 7.  merupakan grafik hasil uji coba

waktu respon replika data pada tiap-tiap site database:

Sedangkan pada site UKM data dari site datacenter.com

ada yang mengalami fragmentasi, seperti data yang

berhubungan dengan site UKM itu sendiri yaitu seperti

data Profil UKM. Untuk data lainnya seperti data kategori

berita, berita dan agenda hasil replika dari site

datacenter.com ke site UKM tidak dilakukan fragmentasi.

Gambar 7. Hasil Pengukuran waktu rata rata query Pengukuran Waktu rata rata yang Grafik Hasil Uji Waktu Respon

Uji coba ini bertujan untuk mengetahui dan

mendapatkan lama waktu respon proses query replika dan

jumlah data pada tiap-tiap site database. Berikut ini tabel

11 hasil uji coba :

Tabel 3. Hasil Uji Waktu Respon I pada saat uji coba

dimulai

Client Tabel Uji
Blok

data

Waktu

Mulai

Waktu

Selesai

Durasi

Detik

Data center
TBKATEGORIBERI

TA
40 07:22:01 07:22:18 17

(site datacenter)

TBBERITA

(site datacenter)

20 07:25:0 07:26:10 70

TBKOMENTAR

(site datacenter)

30 07:27:01 07:29:01 120

TBAGENDA

(site datacenter)

40 07:30:01 07:31:01 61

TBUKM

(site datacenter)

10 07:46:01 07:46:51 50



Seminar Nasional Pengembangan Aktual Teknologi Informasi (SENA BAKTI)
Gedung Techno Park,

Universitas Pembangunan Nasional Veteran  Jawa Timur
2 Desember 2015

R2.4-8

TBFORUM

(site datacenter)

10 07:48:20 07:48:60 40

TBKATEGORIPRO

DUK

(2 site UKM)

20 07:50:01 07:50:31 30

TBPRODUK

(2 site UKM)

24 07:51:01 07:52:01 60

Client SI 1

TBKATEGORIPRO

DUK

(3 site UKM)

12 08:00:00 08:00:58 58

TBPRODUK

(3 site UKM)

36 08:02:00 08:03:10 70

TBPELANGGAN

(3 site UKM)

20 08:04:00 08:04:23 23

TBRESI

(3 site UKM)

30 08:05:00 08:05:36 36
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