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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. LATAR BELAKANG 

 

Di jaman sekarang teknologi berkembang 

sangat pesat dan kebutuhan setiap mahasiswa di 

kampus dalam menyimpan dan mengakses data terus 

berkembang setiap saat trutama di Program Studi D3TI 

adalah salah satu jurusan yang ada di Fakultas 

Teknologi Dan Informasi UKSW, kebanyakan 

mahasiswa menyimpan datanya di harddisk komputer. 

Namun jika harddisk penuh maka kinerja komputer 

akan menjadi berat, sedangkan di dalam kampus pasti 

banyak mahasiswa yang mendapatkan tugas dan  

menympan file –file mereka yang berbagai macan dan 

menjadikan penyimpanan menjadi penuh. 

Menurut Ahmat Fahli Oklias,2014 File server 

adalah sebuah penyimpanan komputer yang terpasang 

ke jaringan yang memiliki tujuan utama memberikan 

lokasi untuk akses penyimpanan data secara bersama, 

yaitu penyimpanan data di  komputer (seperti 

dokumen, file suara, foto, film, gambar, database) yang 



dapat diakses oleh penguna komputer yang terhubung.  

Dengan adanya file server maka akan mempermudah 

pengguna dalam menyimpan dan berbagi data dengan 

jumlah besar dalam satu jaringan tanpa harus 

menggunakan koneksi internet dan juga memiliki 

kelebihan dalam hal keamanan, karena  hanya 

pengguna yang terhubung ke jaringan saja yang dapat 

membuka dan membagikan data tersebut. Serta layanan 

file server ini dapat dengan mudah diakses lewat 

smartphone. 

Ada berbagi macam file server salah satu 

contohnya seperti own cloud, google drive, dropbo, my 

cloud, mega, microsoft onedevice tetapi dalam 

penelitian ini menggunakan perangkat lunak Next 

Cloud di karenakan dapat digunakan secara offline dan 

mudah dalam penggunaanya dan dapat di akses secara 

lokal / dalam satu jaringan.  

Berdasarkan latar belakang di atas mengajukan 

solusi untuk membangun penyimpanan secara lokal 

dengan  Nextcloud yang mengunakan Ubuntu, Ubuntu 

adalah salah satu sistem operasi berbasis linux yang 

tersedia secara bebas dan ditawarkan dalam tiga edisi 

yaitu ubuntu desktop untuk komputer pribadi, ubuntu 

server untuk server dan penyimpanan, dan ubuntu core 

untuk internet. Kali ini ubuntu diginakan sebagai 

perangkat lunak untuk membuat file server. File server 

nantinya akan dihubungkan dengan perangkat keras  

mikrotik menggunakan media kabel LAN (Local Area 



Network). Mikrotik digunakan sebagai Acces Point ip 

file server dan untuk memancarkan WIFI yang akan 

digunakan untuk mengakses file server nantinya . 

1.1 Tujuan  

Membuat Layanan File Server untuk 

mempermudah penggguna dalam menyimpan data dan 

berbagi data 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana menerapkan file server  secara offline 

dalam Local Area Network? 

2. Bagaimana cara menggabungkan File server dan 

DHCP server?  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di 

atas, maka  batasan masalah adalah: 

1. Sistem Operasi yang digunakan adalah Ubuntu 

16.04 . 

2. Perangkat Lunak Next Cloud versi 13  akan 

digunakan sebagai layanan Private Cloud. 

3. Mikrotik akan digunakan sebagai Access Point dan 

digunakan untuk menyebar ip adress ke perangkat 

lain / DHCP Server   

1.4 Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini adalah merancang topologi 



yang akan digunakan untuk membuat file server, 

melakukan instalsi ubuntu dan next  cloud yang akan 

dikonfigurasi dengan mikrotik serta melakukan uji 

coba atau eksperimenyang dilakukan di dalam 

laboratorium. 
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