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ABSTRAK
Electronic waste is hazardous and normally can not be recycled. In order to support Green Technology, that waste is
being used for education. By applying the concept of Local Cloud Computing and Thin Client, the problem of low
specification of old computers can be resolved. As a major supporter of Cloud Computing technology, virtualization is
used to divide the use of PC resources into several parts that each section can be used by a thin client (old computers).
By leveraging a network of Local Area Network (LAN), each client is connected by using a remote software wich
available on the market. Testing result shown a thin client could run a high graphic software like Computer Aided ThreeDimensional Interactive Application (CATIA) by accessing a VMWare from Server. Decreasing of RAM of Server did not
affect the performance of application to much. But we must use high quality server for multi-client system except we just
run an application like office, programming language, and others that does not use a lot of memory.
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1. PENDAHULUAN
Semenjak awal kemunculannya, Cloud
computing sangat kontroversial karena banyak
yang mempertanyakan manfaat yang didapat
ketika menggunakan teknologi tersebut. Akan
tetapi karena dukungan vendor-vendor besar
dalam melakukan riset, teknologi itu saat ini tidak
dapat dipandang sebelah mata lagi. Keterbatasanketerbatasan yang kita hadapi baik dari sisi
finansial, lingkungan, energi hingga manajemen
dapat teratasi dengan Cloud computing.
Dalam perjalanannya teknologi Cloud
computing terbagi menjadi dua jenis yaitu Private
Cloud computing dan Public Cloud computing.
Walaupun yang sesungguhnya Cloud computing
adalah yang bertipe Public, akan tetapi
teknologinya dapat diterapkan untuk Private
Cloud computing yang sering disebut dengan
istilah “Local Cloud” (Velte, et al, 2010).
Terkadang Local Cloud dimanfaatkan oleh
beberapa institusi yang belum yakin untuk
bermigrasi ke Cloud computing. Untuk sistem
yang dianggap vital menggunakan Local Cloud
sedangkah yang kurang vital menggunakan
Public Cloud computing. Penelitian ini
bermaksud mencoba memanfaatkan Local Cloud
untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada Lab
CAD/CAM fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin
Universitas Islam 45 Bekasi akibat kurangnya

peralatan komputer dengan spesifikasi yang
memenuhi standar komputasi CAD/CAM.
Local
Cloud
yang
akan
dibangun
memanfaatkan teknologi virtualisasi yang telah
dikembangkan oleh VMWare serta teknologi
remote desktop yang dikembangkan oleh Radmin.
Satu komputer induk rencananya akan dibuat
beberapa virtual machine yang diremote oleh
komputer client lainnya yang sering diistilahkan
“Thin Client” karena biasanya komputer
berspesifikasi rendah, dalam hal ini komputer
bekas pakai berprosesor Intel Pentium II dan III.
Kemputer-komputer Client akan melakukan login
ke mesin-mesin virtual di komputer induk
sehingga memiliki kekuatan yang hampir setara
dengan komputer induk tersebut. Jadi layanan
yang disediakan oleh sistem yang dihasilkan
adalah Software as a Service (SaaS),
Infrastructure as a Service (IaaS), dan Hardware
as a Service (HaaS).
Penelitian ini bermaksud memanfaatkan
teknologi Cloud computing dalam rangka
menekan anggaran sekaligus memanfaatkan
komputer bekas yang hampir tidak sanggup
melayani aplikasi modern akibat pertambahan
mahasiswa yang pesat dan di luar dugaan. Selain
itu, penggunaan aplikasi CAD/CAM memerlukan
sumber daya komputasi yang besar baik dari sisi
perhitungan maupun grafis, oleh karena itu perlu
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dilakukan penelitian apakah Cloud computing
sanggup mengatasi hal tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Sistem yang akan dibuat membutuhkan
beberapa teori pendukung mengenai Cloud
computing, Software remote, dan teknologi Local
Area Network (LAN).
2.1. Cloud computing
Dari arti katanya, Cloud computing berarti
komputasi awan, dimana awan di sini berarti
jaringan internet yang tidak diketahui oleh
pengguna letak pasti fisiknya. Berbeda dengan
komputasi konvensional yang menggunakan
media fisik, pada Cloud computing, komputasi
dilakukan di tempat lain yang letak fisik
keberadaannya tidak pasti atau bahkan tidak ada,
karena dilayani secara virtual.
Teknologi pengusung Cloud computing
adalah teknologi virtual yang dipelopori oleh
VMWare serta teknologi Grid Computing yang
dipelopori oleh beberapa vendor Sistem
Manajemen Basis Data (Chee, et al, 2010).
Dengan adanya teknologi virtual, satu server
dapat memuat beberapa server virtual untuk
melayani pengguna, sehingga secara teknologi
mampu menghemat energi, tempat, perawatan,
dan technical support.
Layanan yang diberikan oleh Cloud
computing sangat beragam antara lain: Software
as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service
(IaaS), Platform as a Service (PaaS), Hardware
as a Service (HaaS), Communication as a Service
(CaaS) dan Monitoring as a Service (MaaS).
Namun tidak semua layanan tersebut harus
dipakai dalam rangka pemanfaatan Cloud
computing (Antonoupolous, et al, 2010).
Sehingga pengguna dapat menentukan sendiri
layanan apa yang akan digunakan sesuai dengan
anggaran yang ada. Suatu institusi yang
membutuhkan Sistem Informasi Manajemen
(SIM) beserta server, tidak perlu menyediakan
server beserta sistem aplikasi. Dengan Cloud
computing, institusi itu dapat memesan SIM dan
server dari vendor yang menyediakan layanan
Cloud computing. Sehingga tidak membutuhkan
biaya tambahan untuk ruang server, pendingin,
tenaga listrik, dan technical support.
2.2. Teknologi Virtual
Virtualisasi sangat dibutuhkan untuk
membagi komputasi menjadi beberapa mesin
yang
independen
bekerja
sendiri-sendiri.
Sehingga dalam satu piranti dapat dihasilkan
beberapa piranti virtual baru. Piranti virtual baru
itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain
yang tidak terhubung lagi (secara logika) dengan
piranti induknya. Berbagai macam produk dapat
dijumpai di pasaran, tetapi di sini yang cukup
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terkenal adalah VMWare. Kabar baiknya adalah
vendor mikroprosesor seperti Intel dan Advance
Micro Device (AMD) bersedia berkolaborasi
dengan VMWare dalam melakukan riset
teknologi virtual. Sehingga mesin virtual dapat
berjalan baik pada prosesor Intel maupun AMD.
Dalam satu komputer dapat diinstal
beberapa komputer virtual disertai dengan sistem
operasi baik berbasis windows maupun linux.
Kemampuan komputer virtual tersebut ternyata
cukup baik, layaknya komputer sungguhan.
Hanya saja, komputer induk akan berkurang
kapasitas prosesor dan RAM-nya. Akan tetapi
dengan menambah RAM dan menggunakan
komputer terbaru yang harganya terus turun,
masalah tersebut dapat teratasi.
2.3. Akses Jarak jauh (Remote Access)
Untuk memanfaatkan komputer virtual
yang terinstall pada komputer induk tidak
mungkin secara langsung menggunakan komputer
induk, karena komputer induk juga digunakan.
Oleh karena itu, untuk mengaksis komputer
virtual tersebut kita dapat menggunakan cara
remote. Oleh karena remote hanya memanfaatkan
mekanisme jaringan, maka komputer yang
melakukan remote tidak perlu memiliki
spesifikasi tinggi, cukup dengan komputer
sederhana yang sering diistilahkan dengan Thin
Client. Jadi mekanisme remote bermaksud agar
komputer virtual (VMWare) komputer induk
dapat dipakai dengan mouse, keyboard dan
monitor dari perangkat lain.
Beberapa software remote banyak tersedia
di pasaran, bahkan sistem operasi Microsoft
Windows menyediakan aplikasi remote yang
dikenal dengan remote desktop conection /
Microsoft Terminal Service. Oleh karena sistem
jaringan yang digunakan untuk Local Cloud
adalah LAN, maka perlu dicari aplikasi remote
yang berkualitas baik tanpa perlu memperhatikan
aspek kecepatan mengingat untuk LAN
kecepatannya sudah 100 Mbps.
2.4. Local Area Network (LAN)
Local Cloud tentuk saja membutuhkan
koneksi jaringan dalam memanfaatkan komputer
virtual dari komputer induknya. LAN memiliki
kecepatan dari 100 Mbps hingga 1 Gbps. Karena
kecepatannya yang tinggi, hampir tidak dijumpai
masalah untuk pertukaran data pada jaringan lokal
tersebut. Untuk merakit sebuat LAN diperlukan
teknik pengkabelan dan sebaiknya menggunakan
media Switch karena lebih cepat dibanding Hub
sedangkan harganya saat ini tidak jauh berbeda.
Wireless LAN juga tidak disarankan jika
mensyaratkan kecepatan tinggi tanpa melihat
aspek mobilitas, akibat dari jenis sinyalnya yang
berkarakter broadcast.
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3. METODOLOGI PENELITIAN
Komputer yang saat ini tersedia adalah
sepuluh buah dengan spesifikasi yang cukup baik
yaitu berprosesor Intel i3 (450) dengan VGA ATI
Rodeon 1 Gb dan RAM 4 Gb. Harddisk 320 Gb
sudah cukup menampung komputer virtual

sebesar 10 Gb. Sistem operasi yang digunakan
Windows 7 Ultimate dengan software CAD/CAM
yang digunakan untuk uji coba adalah CATIA v5
R17. Gambar 1 mempelihatkan denah
laboratorium yang akan diteliti.

Gambar 1. Lab CAD/CAM yang Siap Digandakan dengan Cloud Computing and Thin Client

Client menggunakan komputer sisa
Laboratorium Sainstech dengan spesifikasi
Pentium II dan III dengan RAM 256 Mb,
harddisk 20 dan 30 Gb. Sistem operasi yang
digunakan Microsoft Windows Xp Sp2. Antara
Client dengan induk terhubung dengan kabel
jaringan UTP Cat5 dengan sebuah Switch yang
mampu menampung 20 komputer. Atau karena
tiap komputer induk menghasilkan satu komputer
virtual yang diremote oleh tetangganya,
keberadaan swicth tidak diperlukan dan dapat
diganti dengan kabel Cross. Akan tetapi jika ada
salah satu induk yang melayani lebih dari satu

No
1
2
3
4
5

client, maka mutlak harus diperlukan Switch.
Penggunaan Hub tidak disarankan karena
kecepatannya yang lambat akibat mekanisme
broadcast, padahal diperlukan kecepatan tinggi
dalam remote akses. Gambar 2 memperlihatkan
tampilan
VMWare
player
yang
siap
dimanfaatkan. VMWare player secara cuma-cuma
dapat
didownload
sedangkah
untuk
menginstallnya kita membutuhkan VMWare
Workstation
yang
berbayar.
Tabel
1
memperlihatkan
peralatan
uji
coba
di
laboratorium CAD/CAM.

Tabel 1 Perangkat Uji Coba
Software
Induk
Client
& H/W
Prosesor
i3
Pentium II
RAM
4 Gb
256 Mb
VGA
Ati Rodeon 1 Gb 8 Mb on board
Harddisk
320 Gb
20 Gb
SO
Win 7
Win Xp sp.2

Gambar 2 VMWare yang menyediakan teknologi virtualisasi
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Gambar 3 memperlihatkan diagram
jaringan satu induk dengan satu thin client. Tentu
saja bisa diperbanyak menjadi lebih dari satu thin

client, hanya saja karena RAM yang diambil dari
PC induk untuk VMWare kedua, maka akses jadi
lebih lambat.

Gambar 3. Diagram Jaringan Local Cloud

Untuk remote access, pilihan jatuh ke
Radmin karena setelah menggunakan Remote
Desktop Connection bawaan Microsoft Windows
Xp, hasilnya tidak menggembirakan dari sisi
grafis, padahal aplikasi yang digunakan sangat
membutuhkan aspek grafis yang baik. Pilihan
yang lain seperti misalnya Dameware, kurang
baik juga, walaupun aplikasi ini sangat praktis
karena tidak perlu menginstal software tersebut di
komputer yang akan diremote.

Agar berjalan, dibutuhkan LAN Card di
tiap-tiap komputer yang terlibat dengan IP
address disarankan kelas C karena jumlah
komputer tidak melebihi dua ratusan. Tabel 2
memperlihatkan pengalamatan IP untuk satu buah
PC induk dan satu PC Client. Karena tiap satu
induk hanya memiliki satu client, untuk
mempermudah digunakan kabel UTP Cat5
dengan
pengkabelan
Cross.

Tabel 2 Pengalamatan Internet Protocol (IP)
PC
IP Address
Induk
192.168.2.28
VMWare
192.168.2.32
Client
192.168.2.30
Langkah pertama adalah menginstal
VMWare dilanjutkan dengan menginstal sistem
operasi di komputer virtual tersebut. Selanjutnya
diinstal sebuah aplikasi remote akses setelah
sebelumnya Internet Protocol (IP) disetel.
Langkah terakhir adalah membuat image untuk

meng-clone ke sembilan PC induk lainnya guna
mempercepat
proses
instalasi
dengan
menggunakan Software Norton Ghost. Gambar 4
memperlihatkan aplikasi remote access yang akan
mengakses
VMWare
dari
thin
client.

Gambar 4. Radmin Viewer di Client
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Tentu saja untuk menjalankannya,
VMWare di komputer induk harus diaktifkan
terlebih dahulu. Untuk kemudahan, sebaiknya
dibuat bat-file yang akan menampilkan secara
otomatis (autorun) aplikasi tersebut.

komputer induk hanya saja jumlah prosesornya
dari empat menjadi satu dan RAM induk sebesar
4 Gb turun menjadi 3 Gb karena dipakai oleh
sebuah Client. Gambar 5 memperlihatkan
spesifikasi VMWare yang mengambil RAM
sebesar 1 Gb dari komputer induknya.

3. HASIL PENELITIAN
Dihasilkan sebuah komputer virtual siap
pakai dengan spesifikasi hampir sama dengan

Gambar 5. Spesifikasi VMWare dengan RAM 1 Gb, prosesor setara induk (Intel Core i3)

Gambar 6 ini memperlihatkan hasil dari
komputer virtual yang diakses oleh Client.
Namun demikian aplikasi berjalan dengan normal

dan kecepatan yang wajar. Hanya saja dari sisi
resolusi warna sedikit berkurang dibanding
komputer
induk.

Gambar 6. Hasil Remote VMWare

Komputer induk tentu saja mengalami
penurunan kinerja, tampak adanya pemakaian
cukup besar pada RAM (lihat Gambar 7).
Kualitas grafis pun agar berkurang akibat VGA
yang dipakai bersama antara komputer induk dan
client. Namun dari segi fungsi sudah cukup

memadai baik untuk aplikasi dengan mekanisme
pemutaran (Shaft), Extrude (Pad) dan Generatif
Shape Design (membuat lembaran). Penggunaan
remote desktop (MSTSC) bawaan windows tidak
disarankan karena kualitas grafis yang buruk.
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Gambar 7. Penggunaan RAM yang cukup tinggi dari komputer induk

Yang menarik adalah adanya perbedaan
jumlah prosesor pada komputer VMWare. Jumlah
prosesor yang semula multiprosesor (empat)
menjadi single procesor (satu buah). Gambar 8

memperlihatkan pengurangan jumlah processor di
VMWare yang berakibat juga berkurangnya
kualitas kecepatan prosesor.

Gambar 8. Penurunan Jumlah Prosesor di VMWare

Keamanan merupakan kendala utama
implementasi Cloud computing di banyak
institusi. Tidak diketahuinya letak pasti data,
menyulitkan divisi maintenance dalam merawat
datanya (Rittinghouse, et al, 2010). Tetapi
kebanyakan masalah keamanan dan privacy pada
Proceedings SNIT 2011: Hal. A-208

Cloud computing kebanyakan dari sisi jaringan
dan bukan dari sisi teknologinya itu sendiri
(virtualisasi dan Grid Computing) (Mather, et al,
2009).
Untuk
laboratorium,
pemanfaatan
DeepFreeze dan sejenisnya sudah cukup
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2.

3.

4.

Perlu diteliti lebih lanjut penggunaan
komputer client tanpa harddisk (diskless)
serta untuk dihasilkan jumlah client yang
banyak, perlu digunakan komputer khusus
server dengan prosesor dan RAM yang
khusus pula. Sedangkan untuk Client dapat
memanfaatkan perangkah keras khusus
yang banyak dijual dipasaran dengan harga
terjangkau,
sehingga
client
hanya
membutuhkan monitor, keyboard, mouse
dan kabel jaringan saja.
Untuk kemudahan instalasi ada baiknya
dibuat satu aplikasi yang mencakup
seluruh aktivitas dari virtualisasi hingga
remote access. Sehingga proses aktivasi
lebih dipercepat lagi. Dan karena teknologi
yang masih terbilang baru, ada baiknya
perlu diberikan Standar Operasi yang jelas
bagi pihak-pihak yang terlibat baik dari
sisi pengguna maupun divisi IT yang
bertugas merawat, memperbaiki dan
mengimplementasikan.
Meningkatnya harga lisensi perangkat
lunak mengharuskan adanya riset lanjutan
dengan menggunakan aplikasi Open
Source yang berbasis Linux. Pemanfaatan
riset ini dapat juga diterapkan bukan hanya
pada laboratorium komputer di kampus,
melainkan juga pada bisnis warnet, kantor
bahkan perbankan.
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