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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Pemanfaatan teknologi jaringan komputer sebagai media komunikasi data 

hingga saat ini semakin meningkat, terutama pada jaringan internet yang 

merupakan suatu jaringan yang kompleks dan ekspansi volume data sudah 

berkembang pesat, saat ini backup data menjadi hal yang sangat penting 

dilakaukan.[4] 

 Penanganan sebuah jaringan komputer dilingkungan suatu instansi 

perusahaan sering menghadapi masalah. Salah satunya adalah keandalan, 

ketersediaan dari server pada jaringan tersebut. Seiring dengan semakin tingginya 

tingkat kebutuhan dan semakin banyaknya pengguna jaringan yang menginginkan 

suatu bentuk jaringan yang dapat memberikan hasil maksimal, seperti backup data 

dalam server, guna dalam penyalinan suatu data atau informasi-informasi penting 

lebih efisien sehingga data dalam jaringan lebih aman. Suatu perusahan juga harus 

piawai dalam pemilihan terhadap provider yang menyediakan jasa internet untuk 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Semakin banyak host atau client yang ingin 

dibuat maka kebutuhan internet ini harus ditingkatkan. Dengan sebuah model 

komputasi atau computing, dimana sumber daya seperti processor atau  computing 

power, storage, network, dan software menjadi abstrak dan diberikan sebagai 

layanan di jaringan atau internet mengunakan pola akses remote yang disebut Cloud 

Computing. [1] [5] 

 VPN memberikan solusi permasalahan infrastruktur tersebut dengan 

melewati jaringan public, VPN merupakan koneksi virtual yang bersifat privat, 

maksud dari virtual sendiri adalah VPN menciptakan tunel atau terowongan virtual 

dalam jaringan public yang tidak harus direct dengan menggunakan protocol-

protocol seperti PPTP, L2TP, IPSec, dan Open VPN.Tugas VPN Client adalah 

untuk mengenkripsi/dekripsi dan autentikasi. Merupakan salah satu solusi yang 

dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan internet yang besar. [2] 
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 Dengan menggunakan VPS pada jaringan Tunelling kita bisa menyimpan 

file data baik melalui ftp maupun http dan juga sebagai server remote desktop.[3] 

Dimana proses penjadwalan ini akan dilakukan pada saat-saat tertentu 

menggunakan tools rsync sebagai system penjadwalan backup owncloud sehingga 

proses pembackupan dapat dilakukan secara tersistem sehingga data-data atau 

informasi-informasi dapat tersalin sesuai dengan data semula yang berada di server 

owncloud, pada penelitian sebelumnya hanya melakukan  backup server sekali 

tanpa melakukan penjadwalan. Berdasarkan pemaparan yang terurai di atas maka 

akan dilakukan sebuah penulisan pada penelitian ini berjudul “Sistem Penjadwalan 

Backup Data Pada Cloud Server menggunakan Cluster Server”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelsan pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan 

dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana melakukan backup data di server cloud secara terjadwal. 

2. Bagaimana merancang server data untuk cluster server sebagai backup server.  

 

1.3. Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis membatasi masalah pada :  

1. Penulis menggunakan OwnCloud sebagai Storage yang digunakan sebagai 

penyimpan data di server. 

2. Penulis menggunakan konsep Availability 

3. Dalam peremotan IP cluster server Penulis menggunakan software Putty melalui 

protocol SSH 

4. Dalam system penjadawalan server cloud menggunakan tools rsync.  

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian : 

    1. Menghasilkan Sistem untuk penjadwalan backup data server cloud. 

  2. Menghasilkan Cluster server untuk backup server.  
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1.4.2 Manfaat Penelitian : 

1. Mendukung penulis dalam mempelajari dan mendalami teori, konsep dan 

prakteknya tentanng backup data Cloud Server. 

2. Mendukung penulis dalam mempelajari, mendalami, serta mempraktekkan 

fungsi protocol VPN pada client dan server. 

3. Mendukung penulis dalam mempelajari, mendalami, tentang Cluster server 

untuk backup server. 

 

1.5. Metodelogi Penelitian 

Dalam pelaksanaannya  dilakukan beberapa metode penelitian untuk 

merealisasikannya, yaitu: 

 

1.5.1 Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan melakukan studi literatur di Perpustakaan 

kampus atau di perpustakaan lain yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas, dan membaca buku referensi serta mencari data di situs 

internet yang dapat mendukung realisasi penelitian ini. 

 

1.5.2 Analisa Sistem 

 

Dalam perancangan backup data pada Cloud Computing ini menggunakan 

Dua VPS sebagai remote server agar kedua server dapat saling bertukar data 

dan menggunakan protocol VPN yaitu Open VPN sebagai firewall atau 

securiti. 

 

1.5.3 Implementasi 

 

Pada tahap ini, akan dilakukan implementasi dari rancangan bangun sistem 

yang telah dibuat (pengkonfigurasian), sehingga dapat menghasilkan sebuah 

sistem yang sesuai dengan tujuan dan rancangan awal yang telah di buat.  
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1.5.4 Pengujian Sistem 

 

Pada tahap pengujian sistem, maka akan dilakukan proses pengujian 

terhadap jaringan VPN yang telah dibuat dengan cara mengupload suatu file 

dari client ke server. File tersebut akan ditampung di server sebagai 

penyimpanan data di satu tempat. Dan ketika mengecek melalui WinScp yang 

telah di koneksikan dengan server CloudStorage kemudian kita cek data yang 

tadi telah di upload ketiaka data sudah ada maka data yang berada pada server 

CloudStorage otomatis akan di backup secara otomatis oleh server cluster 

secara berkala sesuai pengaturan auto backup pada Cluster. Untuk mengecek 

data yang sudah ter backup oleh Cluster kita dapat melihat melalui WinScp 

yang di hubungkan dengan server Cluster.  

 

1.5.5 Penyusunan Laporan 

 

Ini merupakan tahap paling akhir dari proses pembuatan sistem, sehingga 

pada tahap ini akan di buat sebuah laporan yang berisi tahapan dan proses mulai 

dari Sistem Penjadwalan Backup Data Pada Cloud Server menggunakan 

Cluster Server. 

 

1.5.6 Jadwal Kegiatan 

Berikut ini merupakan time line rencana jadwal kegiatan dalam membuat 

aplikasi ini 

 

Kegiatan 1 2 3 4 

Pengumpulan data     

Perancangan Sistem     

Implementasi     

Pengujian dan 

Anlisa Hasil 

    

Pembuatan Laporan     

   


