
BAB III

PERANCANGAN DAN ANALISA

1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempatan di lokasi pendidikan yaitu Smk Benteng Gading
Jakarta. Mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di Smk Benteng Gading Jakarta,
karena pertimbangan peneliti untuk membantu dan membuat sebuah sistem baru yang
ada di Smk Benteng Gading Jakarta terutama dalam hal mengolah data siswa alumni
menggunakan Apache Hadoop.

1.2 Perancangan Sistem

Dalam perancangan  pembuatan  sistem maka  memerlukan  alat  dan  bahan  yang
digunakan  dalam  membantu  proses  perancangan  sistem  pada  rancang  bangun
prototipe  big  data  menggunakan Apache Hadoop  ini,  yang  membutuhkan  beberapa
perangkat yaitu perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware).

3.2.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Satu buah laptop  MSI  WS66 10TM,  processor  Intel  Core i9-10980HK,
memory 64GB RAM 1200Mhz DDR4, Storage Seagate 2 TB SSD, VGA
Nvidia Quadro RTX 5000 Max-Q, size 14.2 x 9.7 x 0.7 inches.

3.2.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

Bahan  meliputi  software  yang  digunakan  dalam  perancangan  dan
pengembangan aplikasi sebagai berikut :

1. Virtual Box Versi 6.1.20
2. ISO Kali Linux stable 20.04
3. Apache Hadoop 3.3.1
4. Eclipse IDE 2019-12
5. Sublime Text 4.1.1.3
6. Lampp Ver 6.4.2



3.3 Diagram Alir

   Gambar 3.1 Diagram Alir

Diagram yang ada menjelaskan bagaimana alur kerja dalam proyek akhir ini, dari
bagaimana proses mencari lokasi penelitian yang sekiranya dapat dijadikan objek penelitian
oleh peneliti, lalu setelah mendapatkan objek penelitian langkah selanjutnya adalah datang
langsung  ke  lokasi  untuk  mengurus  perizinan  dan  melakukan  survei  demi  kelancaran
penelitian,  dan  setelah  itu  melakukan  wawancara  terhadap  bidang  terkait,  dan  bertanya
seputar  data  data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian,  setelah  data  yang  dimaksud  telah
didapat langkah selanjutnya adalah memasukan data dalam sistem Hadoop dan melakukan
pemrosesan data yang keluarannya akan ditampilkan di dalam dashboard yang sudah dibuat
sebelumnya.



3.4 Tahap Perancangan

Didalam tahapan perancangan ini akan dijelaskan beberapa langkah instalasi dari
Lamp,  Hadoop dan juga akan dijelaskan bagaimana menggunakan dan menjalankan
Apache Hadoop ini.

       3.4.1 Instalasi LAMP

Dalam  tahap  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  melakukan  penginstalan  di
Apache, sebelum melakukan penginstalan pastikan repositori sudah di update versi teranyar
dan terbaharukan.

Gambar 3.2 Instal Apache2



Lalu  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  penginstalan  mysql  dengan  cara
mengetikan perintah atau command “sudo apt-get install mysql-server” setelah itu klik enter
dan tunggu hingga instalasi selesai.

Gambar 3.3 Instal Mysql server

Setelah melakukan instalasi mysql, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada
mysql, jika mysql ini diberi password atau pun tidak, dengan menggunakan perintah “sudo
mysql_secure_installation”.

                                                          Gambar 3.4 Konfigurasi mysql

Selanjutnya adalah melakukan penginstalan pada PHP, fungsi PHP ini adalah untuk
mengakses halaman web dan mengubah halaman HTML statis menjadi dinamis, perintah
yang digunakan adalah “sudo apt-get install libapache2-mod-php php-mysql”.



Gambar 3.5 Install PHP

Langkah terakhir adalah menginstal phpMyAdmin yang berfungsi sebagai gui untuk
membuat database, membuat table, mengisi data, dan lain lain yang berhubungan dengan
database, perintah yang diketikan adalah “sudo apt-get phpMyAdmin”.

Gambar 3.6 Install phpMyAdmin

      3.4.2 Installasi Hadoop

    Langkah selanjutnya  adalah  melakukan instalasi  terhadap Hadoop,  sebelum
melakukan instalasi  pertama  tama  yang dilakukan adalah  menyiapkan installer,  atau  file
untuk  menginstal  Hadoop  itu  sendiri,  file  bisa  di  download  melalui  website  resmi  atau
dilakukan  dengan  website  mirror,  pilih  versi  terbaru  saat  ini,  saat  penulis  melakukan
penelitian versi yang terbaru adalah 3.3.1.



Gambar 3.7 Download Hadoop

Setelah  selesai  melakukan  download  file  Hadoop  langkah  selanjutnya  adalah
menginstal  file  tersebut kedalam virtual  machine yang dipakai,  penginstalan Hadoop bisa
dikatakan cukup mudah yaitu  dengan mengekstrak file  file  yang tadi  sudah di  download
dalam langkah sebelumnya, lalu taruh hasil pengekstrakan ditempat yang mudah diakses.

Gambar 3.8 File Hadoop

Langkah  selanjutnya  adalah  mengkonfigurasi  beberapa  file  didalam  Hadoop,
tujuannya adalah supaya saat dijalankan Hadoop berjalan sesuai dengan semestinya, file
yang pertama yang harus dikonfigurasi adalah ~/bashrc.



Gambar 3.9 File ~/bashrc

Setelah  selesai  dengan  konfigurasi  di  file  ~/bashrc,  selanjutnya  adalah  file
Hadoop.env.sh, fungsi dari file ini adalah untuk menjalankan sekaligus merutekan file java
untuk Hadoop, karena Hadoop sendiri harus berjalan dengan menggunakan java.

 

Gambar 3.10 File Hadoop.env.sh

Langkah selanjutnya setelah melakukan konfigurasi dengan file Hadoop.env.sh, yaitu
melanjutkan konfigurasi file core-site.xml, fungsi dari konfigurasi ini adalah membuat sebuah
default  atau  pengaturan  sesuai  bawaan  yang  sudah  di  standarisasi  oleh  hadoopnya  itu
sendiri, dan juga mengatur untuk localhostnya hdfs.



Gambar 3.11 File Core-site.xml

Setelah melakukan konfigurasi pada file core-site.xml, masih ada beberapa file yang
harus di konfigurasi, yaitu file hdfs-site.xml, jika diatas tadi sudah mengatur localhost hdfs
sekarang  adalah  untuk  mengatur  didalam hdfs  tersebut,  konfigurasi  ini  juga  merupakan
konfiguarsi bawaan dari Hadoop itu sendiri.

                                                         Gambar 3.12 File Hdfs-site.xml

Langkah selanjutnya adalah yaitu melakukan konfigurasi pada file mapred-site.xml,
file  ini  juga wajib dikonfiguasi  untuk menjalankan mapReduce didalam Hadoop, jika tidak
dikonfigurasi maka mapReduce tidak akan jalan dengan semestinya.

                                                Gambar 3.13 File Mapred-site.xml

File terakhir dan juga terpenting untuk dikonfigurasi adalah file yarn-site.xml file ini 
juga harus dikonfigurasi untuk menjalankan nodemanager, yang berada didalam yarn itu 
sendiri.



                                                    Gambar 3.14 File Yarn-site.xml

Setelah semua file dikonfigurasi dengan benar saatnya adalah menjalankan Hadoop
itu  sendiri,  ada beberapa hal  yang harus diperhatikan saat  menjalankan sistem Hadoop,
karena untuk menjalankan Hadoop juga harus menggunakan beberapa perintah, tidak bisa
sembarangan untuk menjalankan Hadoop.

3.4.3 Menjalankan Hadoop

Setelah  melakukan  beberapa  pengaturan  atau  konfigurasi  didalam  beberapa  file
Hadoop,  saatnya  adalah  untuk  menjalankan  Hadoop  tersebut,  pada  tahap  awal  adalah
mereset ssh localhost, tujuannya adalah untuk mencegah saat ssh dijalankan error atau tidak
bisa dijalankan.

Gambar 3.15 Restart Service ssh

Bisa dilihat  pada gambar saat merestart ssh linux akan meminta password untuk
menjalankan perintah restart, ini adalah salah satu keunggulan dalam menggunkan kali linux
yaitu ada pengamanan password saat memerintahkan comment yang sensitif atau krusial.

Selanjutnya setelah melakukan restart ssh, langkah selanjutnya adalah menjalankan
ssh itu sendiri cara menjalankannya pun cukup mudah yaitu dengan cara mengetik perintah
“ssh localhost” dan program pun berjalan secara otomatis.



Gambar 3.16 Ssh Localhost

Setelah ssh localhost berjalan dengan lancer, lalu masuk kedalam direktori Hadoop,
tujuan masuk kedalam direktori Hadoop adalah untuk memudahkan menjalankan Hadoop
tersebut, jika belum masuk dalam direktori rasanya akan sulit untuk menjalankan Hadoop.

Gambar 3.17 Directory Hadoop

Saat sudah didalam direktori Hadoop, perintah selanjutnya adalah melakukan format
Hdfs, tujuan format ini adalah supaya data data didalam hdfs sebelumnya bisa terhapus dan
tidak  akan  bertabrakan  dengan  data  baru  yang  akan  ditambahkan,  perintah  untuk
menghapus hdfs adalah “bin/hdfs namenode -format” lalu tekan enter,  lalu perintah akan
berjalan secara otomatis untuk menghapus hdfs.

Gambar 3.18 Format Hdfs

Dapat  dilihat  diatas terdapat informasi  yang bisa diketahui,  yang pertama adalah
“Starting  Namenode”  yang  dimaksud  dalam  starting  ini  adalah  menjalankan  Namenode
tersebut, lalu ada “host = kali/127.0.1.1” yang artinya adalah host atau pemilik nya adalah kali
dengan  laocalhostnya  adalah  127.0.1.1,  dan  selanjutnya  adalah  “args  =  format”  yang
dimaksud  dengan  args  adalah  perintahnya  lalu  disambung  dengan  format  jadi  yang
dijalankan adalah perintah format untuk NameNode, dan yang terkahir adalah informasi versi
dari Hadoop itu sendiri yaitu 3.3.1.



Gambar 3.19 Menjalankan Hadoop

Setelah  format  sudah dilakukan,  yang  terakhir  adalah  menjalankan  yarn  dan dfs
pada Hadoop, setelah kedua service itu dijalankan maka Hadoop sudah bisa digunakan.

3.5 Membuat tampilan Dashboard

Setelah  melakukan  pemrosesan  data  didalam  Hadoop,  data  akan  dikirim  dan
ditampilkan kedalam dashboard yang sudah dibuat, untuk dashboard ada beberapa menu
yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

       3.5.1 Tampilan Login



Gambar 3.20 Kodingan Login

Didalam tampilan login ini  dibuat  untuk tidak bisa sembarangan orang yang bisa
masuk dan mengakses halaman dashboard maka dari itu dibuatlah halaman login ini untuk
salah satu tindakan pencegahan, di halaman login tersebut terdapat username dan password
yang wajib dimasukan, jika salah satu dari username dan password salah dimasukan maka
dashboard tidak akan bisa diakses.

3.5.2 Tampilan Dashboard

Selanjutnya  adalah  tampilan  dashboard  yang  merupakan tampilan  pertama  yang
bisa  dilihat  setelah  memasukan  username  dan  password  dengan  benar,  ditampilan  ini
menggunakan  pengerjaan dengan html ,css, dan  php untuk mengakses database yang ada
supaya data didalam database bisa dimunculkan didalam dashboard.  

                                        Gambar 3.21 kodingan Dashboard

3.5.3 Tampilan Upload

Tampilan menu upload dibuat dengan tujuan file yang ada didalam Hadoop bisa di
dimasukan kedalam dashboard, dan file tersebut bisa ditampilkan didalam dashboard utama,



selain menginput fitur lainnya adalah menghapus file yang sudah ada didalamnya jikalau
suatu saat file lama akan digantikan dengan file yang baru.

Pada tampilan upload ini menggunakan fungsi atau methode post pada php methode
post adalah untuk mengirim data yang biasanya di gunakan untuk menambah/merubah data
pada server, metode post dapat dikirim baik melalui query string maupun body, seperti pada
get, data yang dikirim melalui query string akan ditampilkan pada url dan sedangkan yang
dikirim melalui body tidak terlihat oleh user.

Selain methode post,  ada juga attribute fopen, fungsi  fopen()  adalah fungsi  yang
digunakan untuk  membuka file  atau  URL.  Jika  fungsi  ini  gagal,  ia  akan  mengembalikan
FALSE dan kesalahan yang ada pada kegagalan program php. Menambahkan ‘@’ di depan
nama fungsi adalah untuk menyembunyikan keluaran kesalahan.

          Gambar 3.22 kodingan Upload

3.5.4 Tampilan Dashboard Umum

Pada  tampilan  dashboard  umum ini  semua  data  dan  tampilan  yang
sudah di inpukan kedalam dashboard admin akan muncul semuanya. 



Gambar 3.23 kodingan Dashboard Umum


