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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri jika Perkembangan teknologi masa kini berkembang 

sangat pesat. Khususnya pada dunia teknologi informasi (TI), hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia. Dari yang 

sederhana, hingga yang bersifat kompleks, namun seiring dengan 

perkembangannya banyak juga masalah-masalah yang bermunculan, dari yang 

bersifat masalah pada software dan hardware sampai permasalahan yang terjadi 

pada user yang selalu ingin cepat dalam pekerjaannya.  

Khususnya pada server yang banyak sekali kegunaan untuk menjawab 

kebutuhan user, dari yang bersifat sebagai keamanan hinga yang bersifat 

storage/penyimpanan, khususnya pada server penyimpanan (storage) atau yang 

biasa disebut server NAS, yang muncul berdasarkan kebutuhan user  akan 

penyimpanan data yang besar, terpusat, ketersedian data yang selalu ada pada saat 

dibutuhkan dan mampu diakses sejumlah user secara bersamaan dan lain-lain. 

Jika membahas server penyimpanan tidak terlepas dengan High Availability 

atau ketersedian data, High Availability muncul berdasarkan kebutuhan dari user 

terhadap ketersediaan data yang selalu bisa di akses dimanapun dan kapanpun, 

dalam dunia kerja pun High Availability sangat di perlukan dalam memberikan 

pelayanan yang maksimal dalam hal data yang diperlukan,  

Failover adalah salah satu metode untuk menerapkan High Availibility pada 

server storage, Failover mengatur server jika mengalami kerusakan atau bahkan 

mati. 

Melihat ulasan diatas penulis ingin menerapkan metode Failover mengunakan 

Proxmox yang digunakan untuk mengatur server NAS agar terwujudnya High 

Availability pada data user, dengan mengambil judul Implementasi Freenas 

Sebagai Penyimpanan Pada Proxmox Mengunakan Metode Failover
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut 

1. Bagaimana mengkonfigurasi FreNAS sebagai failover 

2. Bagaimana menguji failover saat server dimatikan 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan ini adalah: 

1. Mengunakan CARP pada FreeNAS untuk membuat Failover 

2. Pengujian dilakukan pada jaringan Local Area Network (LAN) 

3. Mengunankan 4 (4) PC untuk pengujian,2 pc sebagai server NAS diseting 

sebagai failover, 1 pc sebagai server proxmox dan 1 pc untuk mengakses 

melalui browser. 

4. Tidak membahas keaman server 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Melakukan konfigurasi FreeNAS sebagai failover  

2. Untuk menguji unjuk kerja failover saat server dimatikan 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. BAB I 

Menjelaskan tentang latar belakang serta harapan penulis mengambil judul 

Implementasi Freenas Sebagai Penyimpanan Pada Proxmox Mengunakan 

Metode Failover : Metode Failover. 

2. BAB II 

Menjelaskan tentang landasan teori atau teori-teori pendungkung yang di 

peroleh dari jurnal-jurnal, sriksi atau referensi yang sesuai dengan judul dari 

tugas akhir penulis Implementasi Freenas Sebagai Penyimpanan Pada 

Proxmox Mengunakan Metode Failover : Metode Failover. 
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3. BAB III

Menjelaskan tentang rancangan sistem atau bentuk sistem yang nantinya

dibuat oleh penulis sesuai dengan judul yang diambil Implementasi Freenas

Sebagai Penyimpanan Pada Proxmox Mengunakan Metode Failover :

Metode Failover.

4. BAB IV

Menjelaskan tentang percobaan atau impelementasi dari perancangan

sistem yang dimuat di BAB III terkait konfigurasi.

5. BAB V

Menjelaskan tentang kesimpulan atau hasil dan saran dari percobaan yang

dimut di BAB IV




