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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Subjek dan Objek  Penelitian 

3.1.1  Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian merupakan orang, tempat atau objek yang 

diamati dalam konteks kebutuhan sebagai tujuan. Adapun yang akan 

menjadi subyek dalam penelitian ini adalah virtual machine yang 

terinstall moodle dan untuk tujuan menyelesaikan permasalahan 

khususnya dalam tugas akhir ini adalah menjadi referensi software 

penyedia virtualisasi dari hasil analisis penulis. 

3.1.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan benda, hal dan sebagainya yang 

mana dijadikan sasaran untuk di teliti, diperhatikan dan sebagainya. 

Dalam hal ini sasaran yang menjadi objek penelitian adalah VM yang 

terinstall e-learning Moodle dengan software penyedia virtual server 

yaitu Proxmox dan VMWare ESXi yang berfokus pada  kelebihan dan 

kekurangan saat menjalankan virtual machine E-learning masing 

masing sesuai parameter yang ditentukan penulis. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Proses instalasi dan pengumpulan data sebagai sumber referensi 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Bertempat di IT Telkom 

Purwokerto. 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

Dalam menjalankan sebuah penelitian yang terfokus pada analisis dan 

implementasi suatu sistem, diperlukan komputer yang mumpuni dan 

memadai, baik secara perangkat lunak (software) maupun perangkat keras 

(hardware). Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

antara lain : 
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3.3.1 System Resource 

Perangkat lunak (software) yang akan diinstal memiliki 

spesifikasi minimal yang diperlukan untuk menjalankannya. 

Kebutuhhan spesifikasi ini berbeda pada masing-masing software. 

Kebutuhan ini guna mengurangi kegagalan pada instalasi agar 

software berjalan dengan baik, berikut perangkat lunak yang dipakai 

dan kebutuhan minimun masing masing software: 

1. Proxmox 7.1 (min req RAM 1 GB, Hardisk 20 GB, 64 bit) 

2. VMWare EXSi 6.7 ( min req  RAM 4 GB, Hardisk 40 GB, 64 bit) 

3. Turnkey Moodle 15.3 ( min req  RAM 256 MB, Hardisk 160 MB, 

64 bit) 

4. VMWare Workstation pro ( min req  RAM 2 GB, Hardisk 300 Mb, 

64 bit) 

Pada Proses Instalasi penulis tidak terpaku pada minimal 

spesifikasi yang dibutuhkan software, sehingga penulis meningkatkan 

kebutuhan yang disesuaikan oleh penulis sendiri dan di sama ratakan 

masing masing kebutuhan 

3.3.2 Perangkat Keras 

Perancangan virtual server Proxmox dan VMWare ESXi 

dilakukan menggunakan hardware yang ditentukan oleh penulis. 

Adapun spesifikasi laptop Hp Notebook seri EQDKUQF yang 

digunakan penulis dengan spesifikasi :  

1. Processor Intel(R) i5-7200 2.7GHz 

2. Memory 8 GB  

3. Storage 1TB  

 Laptop Hp Notebook seri EQDKUQF digunakan dalam 

melakukan perancangan sistem, Processor Intel(R) i5-7200 2.7GHz 

yang ada pada laptop ini digunakan sebagai server yang mana dalam 

installasi software menggunakan sistem virtual, memori 8GB pada 
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laptop ini mencukupi dalam memproses tools yang digunakan dalam 

perancangan sistem ini, Storage 1 TB digunakan sebagai penyimpana 

database sistem pada vm yang dibuat nantinya pada software penyedia 

virtual server.  

3.3.3 Perangkat Lunak  

Kebutuhan perangkat lunak (software) untuk membuat sistem 

virtualisasi server: 

1. Proxmox 7.1 

2. VMWare EXSi 6.7  

3. Turnkey Moodle 15.3  

4. VMWare Workstation pro   

 Software yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Proxmox 7.1 

dan VMWare ESXi, dimana proses penginstalan software penyedia 

server dilakukan pada software VMWare Workstation sebagai wadah 

instalasi kedua software tersebut. 

3.4 Diagram Alur Penelitian 

Pada penyusunan proposal penelitian ini terdapat beberapa tahapan 

penelitian yang sudah ditentukan. Berikut adalah diagaram alur dari 

penelitan yang dilakukan, digambarkan dengan flowchart pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Alur Perancangan 

 

Pada perancangan ini dijelaskan berdasarkan alur yang akan dipakai 

dalam kesempatan ini. Alur ini akan menjelaskan bagaimana proses akan 

dimulai. Dimulai dari persiapan pada laptop sebagai wadah instalasi dengan 

menggunakan VMWare Workstation dan windows, kemudian dilanjutkan 

dengan persiapan dan pemasangan perangkat lunak yang mana dalam 

penelitian ini hanya memberikan detail dan tidak di eksekusi secara nyata 

menggunakan perangkat keras cloud computing. Dalam sesi pemasangan 

perangkat lunak ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama akan 

dilakukan pemasangan proxmox di komputer server sebagai menejemen 

virtual server yang akan dipakai.  

Kemudian proxmox akan membuat beberapa virtual machine (VM) 

sebagaimana fungsi utama dari virtual server sendiri adalah virtualisasi. 
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Yang kedua akan dilakukan pemasangan VMWare ESXi di komputer server 

sebagai menejemen virtual server yang akan dipakai sebagai pembanding 

dengan proxmox. Kemudian VMWare ESXi akan membuat virtual mechine 

(VM) sebagaimana fungsi utama dari virtual server sendiri adalah 

virtualisasi. Yang ketiga akan dilakukan pemasangan Moodle atau sistem 

pembejaran online di virtual machine yang telah dibuat dari masing masing 

VM dari masing masing software server yang terinsal.  Windows adalah 

sistem operasi yang akan dipasangkan di masing-masing virtual machine. 

Pada flowchart di atas pada gambar 3.1 dapat dijelaskan mengenai 

cara penelitian tugas akhir si penulis sampai mendapatkan hasil yang 

diharapkan. Berawal dari studi literatur mengenai virtual server guna 

mendapatkan ilmunya dan merancang sistem virtualisasi server dengan 

proxmox dan VMWare ESXi serta melakukukan kegiatan e-learning yang 

telah dibuat dengan Moodle. Selanjutnya perancangan dimulai persiapan 

perangkat keras dan pemasangan perangkat keras tersebut, setelah itu akan 

dilakukan persiapan perangkat lunak. Dalam hal ini, langkah pertama yang 

dilakukan adalah pemasangan Proxmox dan  VMWare ESXi di komputer 

server sebagai manajemen virtual server. Proxmox dan  VMWare ESXi 

sendiri seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya adalah salah satu 

distribusi linux yang di khususkan sebagai wadah virtualisasi, ini akan 

menjadi manajemen virtual server yang difungsikan sebagai pengaturan-

pengaturan seperti ruang simpan, alokasi memori, dan lain-lain. 

Selanjutnya membuat pada client yang berupa VM yang terinstall OS 

windows 10 serta diikuti dengan pengujian sistem saat menggunakan e-

learning, jika sistem berhasil maka pengambilan data bisa dilakukan dan 

menganalisis beberapa parameter seperti CPU Laod pada threads 1, 5, 10, 

20, 40, Memory Speed pada threads 1, 5, 10, 20, 40, FileIO pada threads 1, 

5, 10, 20, 40, dan Moodle Benchmark pada pemrosesan virtualisasi saat 

menjalankan virtual machine dengan sysbench dan plugin moodle dimana 

mengindentifikasi saat menjalankan virtual machine moodle tersebut  dan 

yang terakhir penarikan kesimpulan dari penelitian. 
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3.4.1 Rumusan Masalah  

 Penelitian diawali dengan perumusan masalah yaitu bagaimana 

perancangan virtual server menggunakan Proxmox dan VMWare ESXi 

sebagai arsitektur dasar pada sistem e-Learning Moodle lalu 

membandingkan kelebihan dan kekurangan dari software yang 

digunakan dengan memanfaatkan virtualisasi tanpa menggunakan 

perangkat keras virtualisasi yang sesungguhnya.  

3.4.2 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan makalah sejenis seperti buku, 

jurnal, tesis atau disertasi, untuk dijadikan sebagai referensi dan 

perbandingan antara penelitian yang telah diterbitkan dengan 

penelitian terdahulu. Perbandingan dapat dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan atau kekurangan dari penelitian sebelumnya, sehingga pada 

penelitian yang akan datang dapat mencapai sebuah inovasi yang 

berbeda dari penelitian lainnya. 

3.4.3 Skenario Perancangan Virtual Server 

Pada pengerjaan tugas akhir ini skenario yang akan digunakan 

adalah dengan perancangan kedua sistem yaitu Proxmox dan VMWare 

ESXi. dimulai dari Proxmox terlebih dahulu dengan membuat sebuah 

virtual machine dengan OS Windows 10 yang akan digunakan untuk 

sistem e-Learning Moodle  dan dilakukan secara bergantian setelah 

hasil dari proxmox telah didapatkan. Selanjutnya data yang telah 

diperoleh dari kedua sistem akan dilakukan analisa untuk 

mendapatkan perbandingan dari tingkat performa yang terbaik saat 

menjalankan sistem e-Learning Moodle.  
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Gambar 3.2 Flowchart skenario perancangan 

 

 Implementasi yang dikerjakan dengan cara bergantian antara 

proxmox dengan VMWare ESXi, Langkah pertama adalah 

perancangan hypervisor tentang kebutuhan masing-masing sistem,  

tata cara penginstalan sampai ke metode pengambilan data untuk 

memperoleh parameter apa saja yang dibutuhkan untuk 

membandingkan kinerja antara proxmox dan VMWare ESXi. 

3.4.3.1 Instalasi & konfigurasi Proxmox  

Instalasi sistem ini akan dijelaskan bagaimana Teknik 

perancangan Proxmox yang akan dirancang pada VMWare Workstation 



 

25 

 

secara virtual. Proses Instalasi Proxmox sangat sederhana dan sudah 

banyak tutorial yang cukup mudah dipahami pada berbagai sumber, 

proses instalasi proxmox hanya menggunakan satu buah server dan 

proses instalasinya pun sangat mudah namun pada proses instalasi ini 

penulis menggunakan VMWare Workstation sebagai wadah instalasi 

Proxmox itu sendiri. Secara umum proses instalasi atau pembuatan 

mesin virtualisasi pada Proxmox hanya membutuhkan beberapa 

langkah: 

A. Instalasi Proxmox 

1. Create New Virtual Machine pada VMWare Workstation. 

 

Gambar 3.3 Tipe Konfigurasi 

 

Ikuti langkah recommended pada proses instalasi yang 

dijalankan pada VMWare Workstation disini penulis 

menggunakan tipe konfigurasi Typical karena menggunakan 

tipe ini cukup mudah dan tidak banyak konfigurasi. 

 

2. Memasukan CD installer system operasi yang akan 

digunakan pada VMWare Workstation. 
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Gambar 3.4 Input File ISO 

 

Masukan CD installer yang telah di unduh pada 

Website Proxmox pada Installer disc image file dengan 

format ekstensi yang di download adalah ISO.   

 

3. Operating System 

 

Gambar 3.5 Operating system dan Versi 

 

Mengapa menggunakan linux untuk operating system 

karena Proxmox sendiri merupakan distribusi operasi linux 

dari Debian. 
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4. Tampilan ketika file iso sudah terpasang pada VMWare 

Workstation. 

 

Gambar 3.6 Display Proxmox pada VMWare Workstation 

 

Pada penentuan penyimpanan (storage) disk yang akan 

digunakan penulis menyesuikan pada recommended dari 

proses instalasi agar tidak ada kegagalan dalam instalasinya 

namun penulis menambahkan 20 GB storage agar 

penyimpanan ini sama dengan virtual machine VMWare ESXi 

yaitu 40 GB, memori 4 GB dan prosesor yang digunakan 2. 

 

5.  Proses Instalasi Proxmox  pada VMWare Workstation 

 

Gambar 3.7 Manajemen Disk Proxmox 
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Target hardisk yang akan dipakai untuk ruang 

penyimpanan Proxmox, pada tahap awal installasi ini penulis 

memakai 40 GB yang tersedia pada saat setting awal 

memasukan file iso.  

 

6. Menentukan lokasi dan waktu yang sesuai 

 

Gambar 3.8 Lokasi dan Waktu proxmox 

 

Waktu  dan lokasi disesuaikan oleh penulis, pengisian ini 

bersifat bebas menyesuikan penggunaannya. 

 

7. Pengaturan password dan email  

 

Gambar 3.9 Setting Password Proxmox 
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Membuat password untuk untuk digunakan pada saat 

login pada web browser proxmox  

8. Manajemen konfigurasi network 

 

Gambar 3.10 Konfigurasi network Proxmox 

 

Penulis tidak merubah konfigurasi yang dilakukan 

secara otomatis saat instalasi guna menghindari kegagalan 

saat proses install. 

 

9. Konfirmasi data sesuai. 

 

Gambar 3.11 Konfirmasi proxmox 

 

Pada tahap ini penulis meneliti kembali apakah sudah 

sesuai atau tidak dari pengisian data sebelumnya.  
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10. Login Proxmox 

 

Gambar 3.12 Ip  Shell/Command VMWare Workstation 

 

ini adalah tahapan akhir dari instalasi proxmox, ip host 

proxmox yang telah dibuat untuk membuka pada web 

browser adalah https://192.168.171.140:8006/. 

 

B. Instalasi Turnkey Moodle pada server Proxmox yang telah 

dibuat.   

1.  Create Virtual Machine pada Proxmox. 

 

Gambar 3.13 General Create Virtual Machine Proxmox 

 

Memberi nama pada virtual machine yang akan dibuat 

menyesuaikan penulis agar tidak lupa dalam membuka 

virtual machine. 

2.  Setting pada OS  

Pilih Use CD/DVD disc image file (iso), lalu pilih 

Turnkey Moodle yang telah di upload pada inventory/library 

pada Proxmox dan tidak merubah konfigurasi yang lain pada 

OS. 

https://192.168.171.140:8006/
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Gambar 3.14 OS Create Virtual Machine Proxmox 

 

Masukan turnkey Moodle pada virtual machine yang 

telah dibuat pada proxmox 

 

3. Setting Hard Disk pada proses instalasi Moodle 

 

Gambar 3.15 Hard Disk Virtual Machine Proxmox 

 

Membuat total disk yang akan dipakai pada moodle 

yaitu 25 GB, pengaturan lainnya penulis tidak merubah guna 

menguranhi kegagalan dalam penginstalan 
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4. Setting Memory RAM yang akan dipakai saat instalasi 

Moodle  

 

Gambar 3.16 Memory Virtual Machine Proxmox 

 

Memori yang digunakan pada virtual machine 

proxmoxi adalah 2 GB 

5. Setting Network 

 

Gambar 3.17 Network Virtual Machine Proxmox 

 

Pada pengaturan network penulis tidak merubah apapun 

menyesuaikan default pada penginstalan. Disini penulis 

hanya mengubah settingan pada model network-nya saja 

menjadi Intel E1000. 
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6. Tahap Konfirmasi pada konfigurasi Moodle yang akan 

diinstall 

 

Gambar 3.18 Confirm Virtual Machine Proxmox 

 

Ini adalah tahap akhir konfirmasi pengaturan yang 

penulis buat di awal. 

7. Ip Moodle 

 

Gambar 3.19 Ip Turnkey Moodle Proxmox 

 

Hasil akhir penginstalan Moodle denga nip host yang 

sudah diatur otomatis saat penginstalan dan tidak dirubah 

guna mengurangi error pada saat membuka Moodle pada 

web server 
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3.4.3.2 Instalasi & Konfigurasi VMWare ESXi 

Instalasi sistem ini akan dijelaskan bagaimana Teknik 

perancangan VMWare ESXi yang akan dirancang pada VMWare 

Workstation secara virtual. Proses Instalasi VMWare ESXi sangat 

sederhana dan sudah banyak tutorial yang cukup mudah dipahami pada 

berbagai sumber, proses instalasi VMWare ESXi hanya menggunakan 

satu buah server dan proses instalasinya pun sangat mudah namun pada 

proses instalasi ini penulis menggunakan VMWare Workstation sebagai 

wadah instalasi Proxmox itu sendiri. Secara umum proses instalasi atau 

pembuatan mesin virtualisasi pada VMWare ESXi  hanya membutuhkan 

beberapa langkah: 

A. Instalasi VMWare ESXi 

1. Create New Virtual Machine  pada VMWare Workstation  

 

Gambar 3.20 Tipe konfigurasi 

 

Ikuti langkah recommended pada proses instalasi yang 

dijalankan pada VMWare Workstation disini penulis 

menggunakan tipe konfigurasi Typical karena menggunakan 

tipe ini cukup mudah dan tidak banyak konfigurasi. 
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2. Memasukan CD installer system operasi yang akan digunakan 

pada VMWare Workstation. 

 

Gambar 3.21 Input file ISO 

Masukan CD installer yang telah di unduh pada 

Website  Proxmox  pada Installer disc image file dengan 

format ekstensi yang di download adalah ISO.   

 

3. Melakukan pilihan pada Guest operating system yang akan 

digunakan pada Proxmox. 

 

 

Gambar 3.22 Operating System VMWare ESXi 
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Karena penulis akan menginstall virtualisasi VMWare 

ESXi maka operating system yang akan digunakan adalah 

VMWare ESX. 

 

4. Tampilan ketika file iso sudah terpasang pada VMWare ESXi 

 

Gambar 3.23 VMWare ESXi pada VMWare Workstation 

 

Setelah memasukan file install ISO VMWare ESXi 

kedalam VMWare Workstation saatnya melakukan instalasi 

pada ESXi, berikut proses instalasinya. 

 

5. Instalasi VMWare ESXi 

 

Gambar 3.24 display VMWare ESXi installation 
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Proses instalasi VMWare ESXi ini tidak beerbeda jauh 

dengan Proxmox hanya melakukan Langkah-langkah yang 

sudah di sediakan pada proses didalamnya 

6. Select Disk VMWare ESXi 

 

Gambar 3.25 Disk install VMWare ESXi 

 

Storage disini adalah wadah penginstalan yang telah 

dibuat diawal pada VMWare Workstation sebelumnya yaitu 

40 GB. 

7. Create Password VMWare ESXi 

 

Gambar 3.26 Setting password VMWare ESXi 

 

Membuat password untuk untuk digunakan pada saat 

login pada web browser VMWare ESXi. 
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8. Konfirmasi Instalasi VMWare ESXi 

 

Gambar 3.27 Confirm install VMWare ESXi 

 

Konfirmasi instalasi setelah langkah-langkah sudah 

dilalui sebelumnya dengan klik pada F11 untuk proses install 

selanjutnya 

 

9. Ip VMWare ESXi 

 

Gambar 3.28 Ip VMWare ESXi setelah install 

 

ini adalah tahapan akhir dari instalasi VMWare ESXi, ip 

host VMWare ESXi yang telah dibuat untuk membuka pada 

web browser adalah https://192.168.171.138. 

 

 

https://192.168.171.138/


 

39 

 

10. Tampilan Login VMWare ESXi 

 

Gambar 3.29 Halaman Login VMWare ESXi 

 

Lakukan login untuk memasukan username “root” dan 

password yang sudah dibuat saat instalasi tadi. 

11. Dashboard VMWare ESXi 

 

Gambar 3.30 Beranda VMWare ESXi 

 

Ini adalah tampilan awal ketika sudah login pada 

VMWare ESXi. 
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B. Create virtual machine pada server VMWare ESXi  

1. Select Creation Type 

 

Gambar 3.31 tipe Virtual Machine 

 

Pada tahap ini penulis akan membuat virtual machine 

maka memilih create a virtual machine 

2. Select a name and guest OS 

Gambar 3.32  Select a name and guest OS 

 

Pada tahap ini penulis memilih os sesuai kebutuhan 

yang akan di jalankan nantinya dan disamakan dengan 

Proxmox. 
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3. Select Storage  

 
Gambar 3.33  Select Storage 

 

Tahap ini adalah tahap dimana penulis memilih tempat 

yang akan dijadikan sebagai wadah untuk virtual machine 

nantinya. 

 

5. Customize Settings 

 
Gambar 3.34  Customize Settings 

 

Pada tahap ini penulis akan membuat virtual machine 

yang sama dengan Proxmox yaitu untuk disk 25 Gb dan 

memori 2Gb. 
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6. IP Moodle pada VMWare ESXi 

 
Gambar 3.35  Ip Moodle E Learning VMWare ESXi 

 

Untuk instalasi turnkey moodle e learning  sama saja 

dengan proses instalasi yang dijelaskan pada proxmox. 

Penulis hanya menampilkan Ip yang didapatkan setelah 

proses penginstalan pada virtual machine tersebut, denga ip 

web moodle pada VMWare ESXi adalah 

https://192.168.171.139. 

3.4.4 Pengambilan Data 

Pada proses ini dilakukan untuk pengambilan data yang 

diperlukan sebagai bahan untuk dilakukan analisa perbandingan antara 

kedua sistem komputasi yang dibuat yaitu proxmox dan VMWare ESXi. 

Parameter yang diuji pada table 3.1. 

Tabel 3.1 Variabel Pengambilan Data 

Parameter Benchmark Variable 

Moodle 

Benchmark System Benchmark 
Reading Course 

Performance 

Skor Benchmark 

CPU Processing CPU Speed Event per Second 

Memory Processing Memory bandwith Transferred MB/s 

File I/O Throughput Written MB/s 

 

https://192.168.171.139/
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Untuk mengukur beberapa parameter kinerja dari virtualisasi 

server yang dibuat, maka perlu dilakukan beberapa skenario 

pengukuran nantinya. Beberapa keadaan maupun skenario pengukuran 

dilakukan agar hasil yang di dapakan memberikan informasi yang lebih 

baik dan tidak berbeda jauh dari referensi/jurnal/paper yang telah 

menjadi acuan dari penulis.  

 Adapun pengujian dilakukan pada kondisi dan spesifikasi yang 

sama dari masing-masing platform komputasi yang terinstal agar 

perbandingan setara dapat dilakukan.  

3.4.4.1 Instalasi Tools Benchmark  

Pada Instalasi Benchmark ini penulis menggunakan dua 

model benchmarking yang pertama adalah Plugin Moodle 

Benchmark, benchmark ini dapat diunduh pada website resmi 

Moodle dan yang kedua adalah Sysbench, alasan penggunaan 

Sysbench ini penulis membaca dari beberapa referensi serta 

sysbench sendiri menyediakan kemampuan benchmarking untuk 

linux. 

3.4.4.2 Pemasangan Plugin Moodle Benchmark 

Benchmarking dilakukan sebagai strategi untuk mengetahui 

performa website. Sebelum melakukan benchmark pada moodle 

yang sudah terinstall pada masing – masing hypervisor , ada 

beberapa hal yang perlu dipersiapkan, ada dua langkah yang 

bisa di lakukan saat install plugin moodle benchmark yaitu 

secara langsung pada moodle atau manual menggunakan 

filezila, pada saat penginstalan pada platform moodle file plugin 

benchmark moodle yang sudah didownload drop atau drag pada 

file report moodle. Pada saat install plugin penulis mengalami 

error install menggunakan website moodle langsung sehingga 

penulis menggunakan filezilla untuk memasukan plugin 

tersebut, dengan langkah sebagai sebagai berikut : 
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1. Pastikan sudah terinstall VM Moodle pada masing masing 

hypervisor secara benar dan pastikan bisa terhubung dengan 

internet serta moodle bisa diakses dengan local host dengan 

cek ping 8.8.8.8. 

 

Gambar 3.36 Test Ping Virtual Machine 

 

2. Pada moodle yang dilakukan penulis login sebagai 

administrator, karena sebagai user tidak bisa melakukan 

benchmarking pada moodle serta hanya administrator yang 

memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan di 

website. 

 

Gambar 3.37 Login Admin pada Platform E-learning Moodle 

 

3. Unduh plugin benchmark dari website resmi moodle, penulis 

mengunduh melalui moodle.org. 

 

Gambar 3.38 Unduh Plugin Moodle pada Website Moodle 
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4. Install plugin pada website, jika terjadi kegagalan pada 

website bisa manual menggunakan Filezila. Isi pada kolom 

Host, Username, dan Password moodle pada Filezilla dan 

lakukan Quickconnect, pastikan bisa terhubung agar bisa 

masuk file directory moodle. 

 

Gambar 3.39 File Transfer plugin Moodle Benchmark 

 

5. Drag atau copy file benchmark pada folder report moodle 

6. Setelah selesai lakukan reload pada Moodle lalu klik pada 

Site Administration – Reports – Benchmark - Start the 

Benchmark. 

 

 
Gambar 3.40 HalamanBenchmark Moodle 

 

3.4.4.3 Install Sysbench Pada Virtual Machine Moodle 

Sysbench merupakan alat benchmark open source yang 

paling sering digunakan untuk mengukur performasi database. 

Perangkat lunak Sysbench dirancang untuk mengukur parameter 
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sistem yang menjalankan sebuah database. Selain kinerja basis 

data, itu juga memungkinkan penulis bisa menguji CPU, 

memori, dan I/O. Penulis harus menginstall sysbench pada 

masing-masing virtual machine pada moodle, berikut proses 

install sysbench pada proxmox dan VMWare ESXi dengan 

proses yang sama.  

Buka Command pada virtual machine moodle untuk 

memulai instalasi sysbench. Pemasangannya pun cukup 

sederhana cukup memanggil paket yang terdaftar dari daftar 

repository. 

 

Untuk pemasangan paket Sysbench yang akan digunakan 

untuk benchmark. Selanjutnya akan diteruskan oleh apt guna 

menuntaskan proses instalasi dengan mengambil paket dari 

repository dan diteruskan pemasangan Sysbench. 

 Selanjutnya pengecekan pada sysbench yang sudah 

terpasang versi berapa yang sudah terinstal pada promox dan 

pada VMWare ESXi sysbench adalah versi 1.0.20. 

 

Sysbench yang terinstall secara otomatis dari repository 

adalah versi 1.0.20 pada proxmox dan VMWare ESXi. 

Sysbench telah terpasang, penulis tidak merubah apapun saat 

penginstalan guna menghindari error saat digunakan ataupun 

kegagalan pada instalasi sysbench, jika dirasa memerlukan paket 

yang dibutuhkan penulis akan menginstal yang dibutuhkan agar 

pengujian berjalan dengan baik. 

# apt-get install sysbench 

sysbench 

# sysbench --version 
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3.4.4.4 Pengujian Moodle Benchmark, CPU, Memory, File I/O 

Pengujian Performa dilakukan dengan cara membuat 

virtual machine  dengan spesifikasi yang sama dan ditentukan 

oleh penulis sendiri pada proxmox dan VMWare ESXi lalu 

menjalankan Sysbench dan plugin Moodle benchmark yang 

telah terinstall sebelumnya, pada aplikasi ini digunakan untuk 

menguji performa CPU, memory yang mana percobaan 

pengujian saat VM masing masing menjalankan sistem moodle 

pada pada proxmox dan VMWare ESXi, untuk pengukuran 

kondisi fisik harus sama untuk pengujian performa CPU, 

memory dan plugin moodle benchmark. 

Pengujian dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi di 

satu virtual machine dengan menjalankan sistem e-learning 

moodle, kemudian tanpa menjalankan aplikasi kemudian 

dicatat lamanya eksekusi virtual server tersebut. Setiap 

pengukuran pada tiap virtual machine mempunyai variasi 

waktu yang berbeda-beda. Pengujian yang dilakukan terhadap 

4 parameter ( Plugin Moodle Benchmark, CPU, memory, 

FileIO). Moodle benchmark) dengan satu virtual machine dan 

masing-masing virtual machine yang diuji pada 2 hypervisor 

yaitu proxmox dan VMWare ESXi. 
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Gambar 3.41 uji performa CPU, memory,moodle benchmark 

 

3.5 Skenario Pengambilan Data 

Pada teknik pengujian ini penulis akan menguji kinerja dari yang 

sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis ini menggunakan metode 

Action Research  yang mana metode ini merupakan sistem penelitian dalam 

pemecahan  suatu masalah yang di mana terjadi interaksi antara peneliti dan 

client  dalam mencapai tujuan yang sesuai namun dalam hal pemecahan 

masalah ini yang menjadi subyek dari client adalah instansi Pendidikan 

yang masih bingung dalam memilih software yang akan digunakan dalam 

virtual server dan yang menjadi penelitian adalah system virtualisasi dari 

proxmox dan VMWare ESXi. Mengenai sistem proxmox dan VMWare ESXi 

yang akan diuji dengan Batasan tertentu  dengan skenario pengujian 

virtualisasi server sebagai berikut : 

1. Pada pengujian pertama dilakukan benchmarking pada website moodle 

itu sendiri dan dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali, benchmark ini 

untuk menentukan kualitas platform moodle. Semakin rendah skornya 

maka semakin baik kinerja dari moodle tersebut skor yang dihasilkan 

dari sepuluh tes yang dilakukan pada platform moodle yaitu Moodle 
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loading time, Function called many times, Reading files, Creating files, 

Reading course, Writing course, Database performance (#1), Database 

performance (#2), Time to connect with the guest account, Time to 

connect with a fake user account. Lalu penulis juga melakukan 

perbandingan dari jumlah waktu proses reading course performance 

dari hasil benchmark yang dilakukan. Skor yang didapatkan hasil 

otomatisasi yang dilakukan oleh plugin benchmark moodle yang 

terinstall. 

2. Pengujian kedua merupakan pengujian dari kecepatan Memory untuk 

melakukan transfer data pada masing masing virtual machine dengan 1 

threads, 5 threads, 10 threads, 20 threads, dan 40 threads yang akan 

dilakukan oleh virtual machine dengan server dari proxmox dan 

VMWare ESXi dengan pengujian menggunakan sysbench.  

3. Pengujian ketiga merupakan pengujian dari  CPU processing Speed 

yang akan dilakukan oleh virtual machine dengan jumlah threads yang 

sama dengan memory yaitu menggunakan sysbench yang mana data 

yang akan diambil adalah events per second. 

4. Pengujian Keempat Merupakan pengujian dari File I/O yang  yang akan 

diakukan oleh virtual machine dengan jumlah threads yang sama 

dengan memori maupun CPU dengan uji menggunakan sysbench 

thorughput pada written MB/s. 

 


