
1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pembelajaran (UPT PP) merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang menangani pelatihan pembelajaran bagi civitas akademik 

yang memiliki tanggung jawab untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam 

mendapatkan kursus-kursus soft skill yang diberikan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan dalam masyarakat

Untuk menunjang hal tersebut UPT PP telah memiliki sebuah Laboratorium 

Komputer yang digunakan sebagai tempat pelatihan civitas akademik terutama 

dibidang multimedia pembelajaran. Tetapi sayangnya jumlah unit komputer yang 

tersedia pada laboratorium komputer UPT PP belum mencukupi, dibandingkan 

dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan multimedia. Sedangkan untuk 

menambah komputer baru memerlukan waktu yang lama serta biaya yang tidak 

sedikit.

Atas dasar masalah tersebut penulis ingin merancang sebuah perangkat komputer 

yang dapat digunakan oleh lebih satu orang (multiuser). Pada awalnya Personal 

Computer (PC) dikonsepkan hanya untuk satu pengguna saja atau sering disebut one

user, one computer. Tetapi seiring perkembangan teknologi dibidang komputer 



2

teknik multiuser tersebut bisa diterapkan. Teknik multiuser ini biasa disebut dengan 

PC Cloning.

Sebenarnya penelitian tentang PC Cloning sudah banyak dilakukan, seperti pada 

tugas akhir Fachrid Wadly (2006), dengan judul Membangun Jaringan PC Cloning

Menggunakan Software Winconnect. Penelitian ini membahas bagaimana 

mengCloning PC agar kemampuan PC lama yang kinerjanya lambat agar dapat 

mendekati kemampuan kinerja PC server, sehingga dapat menjalankan aplikasi yang 

berat dengan bantuan software Winconnect.[5]

Selanjutnya pada tugas akhir Sondang Purba (2009), dengan judul Implementasi 

Jaringan PC Cloning Dengan Windows 2003 Menggunakan Aplikasi Citrix 

Metaframe XP. Penelitian ini mirip dengan penelitian milik Fachrid Wandly tetapi 

menggunakan software yang berbeda yaitu software Citrix Metaframe XP.[3]

Kemudian pada tugas akhir Rizky Agung Pratama (2011) dengan judul Analisis 

Performansi Winconnect dengan Betwin pada jaringan pc Cloning. Penelitian ini 

membahas perbandingan perancangan PC Cloning dengan menggunakan software

Winconnect dengan perancangan PC Cloning dengan menggunakan software Betwin.

Perancangan PC Cloning dengan menggunakan Winconnect yaitu teknik Cloning

agar PC lama yang kinerjanya lambat agar dapat mendekati performa PC server, 

artinya setiap user masih menggunakan sebuah PC. Perancangan PC Cloning dengan 

menggunakan Betwin adalah konsep PC Cloning yang multiuser yaitu sebuah PC 

dapat digunakan oleh banyak user secara bersamaan.[2]
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Pada penelitian ini juga membahas tema tentang PC Cloning, jika pada tugas akhir 

Fandy Wandly dan Sondang Purba mengCloning PC agar kemampuan PC lama yang 

kinerjanya lambat agar dapat mendekati kemampuan kinerja PC server, dapat 

dikatakan Cloning yang dilakukan adalah dari sisi performanya dan masih 

menggunakan sebuah PC untuk setiap usernya. Sedangkan penelitian ini mirip 

dengan PC Cloning menggunakan Betwin. yaitu sebuah PC yang dapat digunakan 

oleh lebih dari satu user (multiuser). Yang membedakannya adalah jika pada PC 

Cloning menggunakan Betwin. Betwin merupakan sebuah software yang 

pengaplikasiannya hanya dapat dijalankan pada sistem operasi windows XP, 

sedangan pada penelitian ini digunakan sebuah sistem operasi yaitu Windows 

Multipoint Server 2012. Kemudian pada Betwin sebuah kartu VGA hanya dapat 

dipakai untuk satu user, serta penggunaan user maksimum yang digunakan hanya 4 

user saja. Sedangkan pada penelitian ini sebuah kartu VGA dapat dipergunakan untuk 

dua user atau lebih, tergantung dari spesifikasi kartu VGA dan ketersediaannya 

konektor VGA, serta penggunaan user maksimum dapat mencapai 20 user tergantung 

dari spesifikasi PC. Atas dasar penelitian sebelumnya, Sehingga tema yang Saya 

angkat pada penelitian ini adalah Perancangan dan Analisa PC Cloning

Menggunakan Windows Multipoint Server 2012 pada Unit Pelaksana Teknis 

Pelayanan Pembelajaran (UPT PP) Universitas Lampung.
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1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada rancang bangun PC Cloning adalah sebagai  

berikut: 

1. Membangun PC Cloning pada lab multimedia UPT PP dengan menggunakan 

Windows Multipoint Server 2012.

2. Menganalisis kinerja PC Cloning sehingga didapat jumlah user yang ideal 

untuk digunakan.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ada di UPT PP.

2. Dengan adanya rancang bangun PC Cloning diharapkan dapat menekan 

konsumsi listrik.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perancangan PC Cloning dengan menggunakan Windows 

Multipoint Server 2012 ?

2. Bagaimana pembuatan multiuser, dari satu user menjadi dua user, kemudian 

tiga user sampai maksimum user yang dapat dibuat sesuai dengan 

kemampuan perangkat komputer ?

3. Bagaimana cara menganalisis performa PC Cloning ?
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1.5. Batasan Masalah

Dalam pembahasan selanjutnya, penulis membatasi tulisan ini antar lain :

a. Operasi Sistem (OS) yang digunakan adalah Windows Multipoint Server

2012.

b. Sebuah PC dibatasi menjadi 4 buah user saja.

c. Pengujian Performa hanya dilakukan pada PC Cloning.

d. Pengujian dibatasi sampai 80 % dari kinerja Processor.

e. Pengujian dibatasi sampai 90 % dari kinerja memori atau RAM..

f. Penelitian dilaksanakan pada laboratorium multimedia UPT PP Unila.

1.6. Hipotesa

Penggunaan jaringan PC Cloning dapat mengoptimalkan penggunaan CPU yang 

tersedia di UPT PP Unila agar dapat melayani user yang lebih banyak. Dan 

mengefisienkan konsumsi pemakaian listrik.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam laporan ini peneliti memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, tujuan, manfaat penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, hipotesa, dan sistematika penulisan tugas akhir.
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BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi teori yang berhubungan dengan pengenalan PC Cloning, 

pengenalan sistem operasi, Windows Multipoint Server 2012, VGA 

(Virtual Graphics Array), USB (Unit Station Bus).

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan Perancangan PC Cloning seta pengujian alat 

yang dijadikan sebagai data penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan  setelah melakukan 

penelitian serta memberikan saran yang dapat penulis sampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


