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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri jika Perkembangan teknologi masa kini berkembang 

sangat pesat. Khususnya pada bidang TI (Teknologi Informasi), hal ini dapat 

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

sederhana, hingga yang bersifat kompleks, namun seiring dengan perkebangannya 

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.  

 Untuk server yang banyak sekali kegunaanya untuk menjawab kebutuhan 

user, dari yang bersifat sebagai keamanan yang bersifat storage/penyimpanan, 

khususnya pada server penyimpanan (share) atau yang biasa disebut server 

NAS(Network Attached storage), yang muncul berdasarkan kebutuhan user  akan 

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

dibutuhkan dan mampu diakses sejumlah user secara bersama. 

 Salah satu server penyimpanan atau server NAS, adalah FREENAS,  maka 

dari itu penulis memilih FREENAS sebagai server,dan mengambil judul 

“Implementasi Freenas Sebagai Penyimpanan Pada Proxmox Mengunakan 

Metode Failover : Server Freenas”, 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

 1.Bagaimana membangun server NAS menggunakan FREENAS ? 

 2. Bagaimana menguji Freenas sebagai server NAS ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk lebih memfokuskan pembahasan yang menjadi batasan masalah 

adalah: 

1. Pengujian dilakukan pada jaringan Local Area Network (LAN) 
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2. Menggunakan 4 (4) PC untuk pengujian,2 Pc sebagai server NAS,1 Pc

sebagai server proxmox dan diseting failover,sedngkan 1 pc lagi

digunakan untuk mengakses melalui browser.

3. Tidak membahas keamanan jaringan

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Membangun  server NAS Pada Proxmox menggunakan sistem operasi

FREENAS 

2. Menguji unjuk kerja dari server NAS

1.5 Sistematika Penulisan 

 BAB I :PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah,batasan masalah, 

tujuan,Sistematika penulisan 

BAB II :LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori pendukung yang dijadikan dari jurnal-jurnal, 

skripsi atau refrensi dalam mengerjakan Tugas Akhir 

BAB III :ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan dan membahas tentang analisa,perencanaan dan 

perancangan Server Freenas  

Bab IV :IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Menjelaskan tentang implementasi dan pengujian sistem yang telah 

di buat yang berupa arsitektur jaringan,implementasi sistem dan 

pengujian Server Freenas  

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari keseluruhan Tugas Akhir dan saran-saran 

untuk mengembangkan Server Freenas 




