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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Data adalah suatu hal yang penting pada masa sekarang. Dimana data ini 

digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang bermanfaat bagi kehidupan. 

Pada masa sekarang, data dapat disimpan dan diakses darimana saja dan kapan saja. 

Selain memudahhkan dalam pengaksesannya, pengguna tidak perlu membawa 

barang fisik untuk penyimpanan datanya. Salah satu yang sering digunakan pada 

masa sekarang untuk penyimpanan data yaitu cloud storage. 

Dengan berkembagnya teknologi, dibuatnya cloud storage tentu 

memudahkan bagi siapa saja untuk mengakses data. Namun dengan semakin luas 

jaringan data, tidak menjamin kemanan data baik dari sisi server atau jaringannya. 

Truenas adalah salah satu NAS (Network Attached Storage) yang dapat digunakan 

sebagai sistem operasi untuk cloud storage, yang memiliki transfer rate yang cukup 

besar dan pengamanan yang baik. Selain itu, Truenas juga bisa diakses dari 

berbagai sistem operasi dan mempunyai GUI (Ghrapical User Interface) sehingga 

bisa lebih mudah dalam memanajemen. 

Namun dengan kemanan pada sisi server saja belum cukup dan masih rentan 

dalam pencurian data, dan perlu ditambahkan keamanan pada jalur transmisi. 

Banyak cara untuk mengamankan seperti Proxy atau VPN. Proxy merupakan 

tingkat keamanan yang berada pada tingkat aplikasi, sedangkan VPN berada dalam 

sistem operasi dan bersifat private, jadi pada tingkatan ini VPN diatas sedikit untuk 

tingkat keamanannya. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan jalur antara 

client dengan server diperlukan pengamanan data yang bersifat private yang artinya 

tidak bisa dilihat oleh siapapun dan menggunakan metode VPN. VPN (Virtual 

Private Network) adalah salah satu fitur yang ada pada router, yang dapat digunakan 

untuk mengamankan suatu jaringan tertentu. VPN akan membuat jalur sendiri agar 

transmisi dataantara client dengan server lebih aman.  
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VPN sendiri memiliki beberapa jenis untuk pembangunannya, diantaranya 

ada EOIP, IPIP, PPTP, L2TP, SSTP. Dari segi penggunaan perangkatnya, untuk 

EOIP dan IPIP diaplikasikan antara server dengan client menggunakan router, serta 

untuk kedua metode ini tidak menggunakan fitur keamanan user authentikasi[1], 

sehingga tidak bisa menjangkau client dengan user yang menggunakan perangkat 

smartphone dan dinilai kurang aman untuk transfer data. Sedangkan untuk SSTP, 

tunnel yang berjalan didalamnya menggunakan port 443[2], sehingga kurang 

efektif karena pada cloud storage ini tidak memerlukan sebuah web interface untuk 

mengaksesnya. PPTP dan L2TP adalah salah satu tunnel yang berjalan 

menggunakan transfer data melalui TCP dan UDP, serta memiliki fitur user 

authentikasi untuk mengaksesnya. Selain itu PPTP dan L2TP (khususnya PPTP) 

sudah bisa diakses oleh semua jenis smartphone, sehingga dengan penggunaan 

tunnel jenis ini, jaringan bisa dijangkau oleh semua jenis perangkat, bisa 

mendukung untuk melakukan transfer data dengan kompabilitas yang lebih baik 

dan memiliki user privilege yang lebih aman[3]. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana cara merancang server terdistribusi yang aman 

menggunakan Truenas? 

1.2.2. Bagaimana cara merancang cloud storage yang aman dengan Truenas 

melalui jalur internet yang menggunakan VPN? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1.3.1. Penelitian menggunakan sistem operasi Freebsd Truenas. 

1.3.2. Koneski yang digunakan pada penelitian antara client dengan server 

menggunakan VPN melalui internet. 

1.3.3. Instalasi sistem operasi dilakukan secara virtual melalui VirtualBox. 
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1.4. Tujuan  

1.4.1. Menyediakan tempat penyimpanan data yang diakses dari sistem 

operasi apa saja 

1.4.2. Menyediakan tempat penyimpanan secara online yang dapat diakses 

secara mudah dan aman. 

1.4.3. Menyediakan tempat penyimpanan yang aman dengan pengamanan 

verifikasi user dari Freebsd Truenas dan VPN, serta enkripsi data dari 

VPN. 

 

1.5. Manfaat 

1.5.1. File storage dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. 

1.5.2. Menghemat penyimpanan fisik. 

1.5.3. Proses berbagi sumber daya penyimpanan yang aman.  

 


