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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, sekarang ini komputer merupakan 

perangkat penting. Penyimpanan arsip dokumen biasanya disimpan 

dalam sebuah perangkat komputer yaitu harddisk. Tempat 

penyimpanan sekarang ini sangat beragam. Dari harddisk yang 

biasanya ada di dalam CPU atau hardisk internal dan ada juga harddisk 

portable atau biasa disebut memory external, seperti flashdisk, disket, 

Compact Disk (CD), dan lain – lain. Namun, tempat penyimpanan 

seperti itu biasanya rawan terkena virus, atau bahkan hingga hilang.  

Dengan adanya jaringan komputer, maka komputer – komputer 

dapat berbagi sumber daya (printer, CPU). Banyak pengguna dapat 

berbagi berkas dan sumber daya penyimpanan dengan konsep client-

server yang dijalankan melalui jaringan. 

Konsep client-server akan mempermudah pembagian kerja dalam 

pengolahan data. Salah satu infrastruktur yang digunakan dalam 

mengelola data-data tersebut adalah server. Mengingat fungsi yang 

dimiliki server adalah memberikan layanan kepada client, maka server 

dituntut untuk seminimal mungkin mengalami gangguan yang dapat 

menggangu layanan yang diberikan kepada client. Di dalam server 

terdapat file server yang memungkinkan pengguna untuk berbagi 

informasi melalui jaringan tanpa harus secara fisik mengirim file 

dengan floppy disk atau beberapa perangkat penyimpanan eksternal 

lainnya.  

Seiring penggunaan teknologi informasi tersebut, maka perusahaan 

dihadapkan pada berbagai kemungkinan terjadinya gangguan pada 
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sistem. Gangguan dapat berupa kerusakan komputer, storage, data 

corruption, jaringan, dan bencana alam. Hal ini akan menyebabkan 

terhambatnya proses bisnis dan kehilangan data yang mengakibatkan 

kerugian pada perusahaan. 

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan 

menggunakan teknologi failover clustering. Untuk menggunakan 

teknologi ini maka dibutuhkan minimal dua server. Teknologi ini 

diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kegagalan server 

ketika terjadi gangguan ataupun perawatan (maintenance). 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum pada pembuatan tugas akir ini meliputi : 

Merancang metode pembuatan server yang sistemnya bisa 

mendeteksi dan mengatasi failover pada server dengan 

pemanfaatan jaringan komputer, serta memberikan informasi 

bahwa sistem dari server tersebut akan meminilasir resiko 

kehilangan file melalui proses pencadangan. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1.  Sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III pada program 

studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana. 

2. Menerapkan hasil belajar penulis di program studi Teknik 

Informatika pada perancangan aplikasi ini sesuai pada 

kebutuhan nyata. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka ditemukan permasalahan 

yaitu : 
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Bagaimana cara menanggulangi penyebab permasalahan pada 

proses pembackupan server.  

1.4 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, maka batasan masalah yang diteliti 

antara lain: 

1. Aplikasi yang digunakan Samba Versi 4.2.2 dan menggunakan 

protokol NFS . 

2. Sistem Operasi yang digunakan Linux Ubuntu 15.05. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari 

masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan 

melakukan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan informasi yang 

diinginkan penulis melakukan penelitian melalui buku-buku 

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah dan tesis. 

1.5.2 Analisis 

Analisis adalah suatu kegiatan dalam mempelajari serta 

mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau kasus yang terjadi, 

untuk memahami cara kerja dan mengembangkan sistem yang 

sudah pernah ada. 

1.5.3 Tahap Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan suatu kegiatan membuat desain 

teknis berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada kegiatan 

analisis, maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana 

membentuk sistem tersebut. 
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1.5.4 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem dapat diartikan sebagai proses 

pelaksanaan atau penerapan untuk memastikan terlaksananya dan 

tercapainya sistem tersebut. 


