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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 Pada BAB ini akan dibahas tentang perancangan sistem penerapan metode 

failover pada server NAS mengunakan proxmox, perancangan sistem meliputi 

perancangan system, perancangan hardware yang dibutuhkan dan konfigurasi 

system. 

3.1 Rancangan Sistem 

Dalam merealisasikan judul yang sudah ditentukan perlu adanya perancangan 

sistem seperti pada gambar dibawah   

3.1.1.  Topilogi Sistem 

 

Gambar 3.1 Topologi sistem saat normal 
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Gambar 3.2 Topologi failover bekerja 

 Dari gambar diatas dapat dijelaskan cara kerja system failover  pada server 

NAS sebagai berikut: 

1. Topologi sistem saat normal 

Pada Server 1 bertindak sebagai server master yang bersifat aktif diakses oleh 

user pada proxmox yang nantinya mengatur terkait penyimpanan OS dan server 

2 sebagai server bacup untuk membackup server master jika ada kerusakan dan 

tidak bisa diakses 

2. Topologi failover bekerja 

Server 1 mengalami kerusakan dan mati, maka server backup secara otomatis 

menjadi server master yang diakses oleh proxmox 
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3.2. Kebutuhan Sistem 

Untuk menjalankan topologi sistem yang ada diatas dibutuhkan minimum 

hardware dan software sebagai berikut  

 

Tabel 3.1 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem Server Client 

Hardware  • Processor Intel 32 

bit 

• RAM 512 GB 

• Hardisk 8 GB 

• Prosesor pentium IV 

atau lebih tinggi 

• RAM 1 GB atau lebih 

• Monitor resolusi 800 x 

600 pixel 

• Mouse dan Keyboard 

Software  • FeeNAS 

• Proxmox  

• CARP atau UCARP 

 

• Sistem Operasi 

Windows XP atau yang 

lebih tinggi 

• Web Browser Mozila, 

Google Chrome 
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3.3. Instalasi freenas 

Tampilan awal dari instal FREENAS, ekan tombol Enter untuk masuk ke bagian 

default instalasi 

 

Gambar 3.3 Tampilan awal 

 

Setelah tampilan awal akan muncul tampilan yang menujukkan opsi instal,Pilih 

nomer satu untuk menginstal freenasnya 

 

Gambar 3.4 Install freenas 
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Pilihlah harddisk dengan ukuran 2 GB sebagai media instalasinya, perlu dicatat jika 

hanya memiliki 1 harddisk saja dan harddisk tersebut di instal Freenas kita tidak 

bisa mengunakannya sebagai Share storage,karena itu harddisk yang  10 GB 

digunakan untukshare storagenya 

 

Gambar 3.5 Harddisk untuk instal 

Freenas akan menampilkan perintah bahwa sistem akan menghapus seluruh isi 

harddisk dan secara penuh digunakan untuk sistem Freenas.Pilih yes. 

 

Gambar 3.6 Proses instal freenas 
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Gambar 3.7 Proses instal freenas (2) 

Setelah proses instalnya selesai kelik ok maka sistem akan mereboot 

 

Gambar 3.8 Perintah untuk mereboot 
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Pilih pilihan ke empat”shutdown system,karena kita harus mengeluarkan CD dari 

freenasnya,lalu keluarkan CDnya dengan cara menghapusnya. 

Gambar 3.9 Shutdown system 

3.4 Konfigurasi failover CARP 

Yang perlu dilakukan sebelum melakukan konfigurasi failover carp pastikan 

kedua server FreeNAS dalam satu jaringan yang sama agar bisa terkoneksi dengan 

baik  

Pertama seting IP addres di masing-masing server 

• Server master   : 192.168.7.171/26 

• Server backup   : 192.168.7.179/26 

• IP alias atau virtual IP : 192.168.7.137/26 

Tampilan awal terminal FeeNAS master dan backup, untuk konfigurasi IP address 

pilih menu 

Gambar 3.10 Tampilan awal terminal FreeNAS 
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Setelah itu menentukan interface yang digunakan untuk konfigurasi IP address pada 

FreeNAS master, pada konfigurasi ini menggunakan em0 dan menggunakan Ipv4. 

Gambar : 3.11 Konfigurasi IP address Freenas master 

Untuk konfigurasi IP address pada FreeNAS backup, pada konfigurasi ini 

menggunakan em0 dan menggunakan Ipv4 

Gambar : 3.12 Konfigurasi IP address Freenas backup 
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Konfigusari IP address pada client harus satu network  

 

Gambar 3.13 IP address client 

Setelah konfigurasi IP address berhasil akan tampil pada server master IP yang telah 

di konfiguras 

Gambar 3.14 IP address server master 
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Setelah konfigurasi IP address berhasil akan tampil pada server backup IP yang 

telah di konfigurasi 

Gambar 3.15 Tampilan IP server backup 

Setelah konfigurasi IP address, konfigurasi failover carp pada server master, 

terlebih dahulu mengaktifkan carp dengan cara menambahkan script 

carp_load=”YES” pada /boot/loader.conf, lalu restart server. 

 

Gambar 3.16 /boot/loader.conf server master 

Setelah itu, aktifkan failover carp pada server backup dengan cara menambahkan 

script carp_load=”YES” pada /boot/loader.conf, lalu restart server 

 

 

Gambar 3.17 /boot/loader.conf server master 
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Selanjutnya konfigurasi failover carp server master pada /conf/base/etc/rc.conf 

masuk kan script ifconfig_em0_alias0=”inet vhid 1 pass testpass alias 

192.168.7.137/26 untuk membuat virtual IP pada server mater  

• Interface yang digunakan harus sama dengan interface yang aktif pada server 

yaitu em0 

• Vhid atau virtual ID harus sama untuk satu grup, dalam kata lain harus sama 

dengan server backup yang itu menggunakan vhid 1 

• Pass adalah password untuk autentifikasi harus sama untuk satu grup agar 

mampu teridentifikasi yaitu testpass  

• Ip alias atau virtual ip adalah ip yang menjadi penghubung antara kedua 

server untuk menjalankan fileover, ip ini yang akan terbaca client, harus 

sama dalam satu grup yaitu 192.168.7.137/26 

Gambar 3.18 rc.conf server master 

Selanjutnya konfigurasi failover carp server backup pada /conf/base/etc/rc.conf 

tambahkan script ifconfig_em0_alias0=”inet vhid 1 advskew 100 pass testpass 

alias 192.168.7.137/26 untuk membuat virtual IP pada server master Advskew 

adalah nilai yang membedakan server mana yang menjadi prioritas failover 

servernya, semakin kecil angka Advskew yang diseting maka server tersebut yang 

akan menjadi prioritas, pada server master tidak dicantumkan Karena otomatis 

nilainya 0, dalam artian menjadi server prioritas, lalu pada server backup Advskew 

bernilai lebih tinggi yaitu 100 

 

Gambar 3.19 rc.conf server backup 
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Selanjutnya jika konfigurasi dikedua server sudah dilakukan tahapan selanjutnya 

adalah melakukan resrtart terhadap kedua server yang telah dikonfigurasi, setelah 

itu untuk memastikan hasil konfigurasi yang telah dilakukan berhasil ketikakan 

perintah ifconfig, jika berhasil akan muncul seperti gambar dibawah sever dengan 

IP address 192.168.7.171 menjadi server master dikarenakan advskew 0 

Gambar 3.20 Ifconfig pada server master 

 

sever dengan IP address 192.168.7.173 menjadi server backup dikarenakan 

advskew 100 

Gambar 3.21 Ifconfig pada server backup 

 




