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BAB II 

LANDASAR TEORI 

 

2.1 Network Attached Storage (NAS) 

 (NAS) merupakan storage harddisk yang dikonfigurasi dengan 

memberikannya IP Address dan dipasang di jaringan LAN, sehingga dapat diakses 

oleh beberapa user sekaligus. Dengan cara memindahkan akses ke storage beserta 

manajemennya dari server seperti ini, maka program aplikasi dan file dapat diakses 

lebih cepat, tidak menggunakan resource prosesor yang sama lagi. NAS ini terdiri 

dari harddisk storage (umumnya juga termasuk sistem RAID multi disc) beserta 

software untuk mengkonfigurasinya. NAS merupakan pilihan ideal untuk 

perusahaan yang ingin mencari cara sederhana dan biaya efektif guna mencapai 

akses data yang cepat bagi banyak client pada tingkat file. Pada awalnya NAS 

diperuntukkan kepada perusahaan kecil dan menengah. Walaupun demikian, NAS 

tetap menjadi prioritas di kalangan enterprise karena harga dan kemudahan 

penggunaannya. Khusus untuk perusahaan kecil, NAS merupakan solusi terbaik 

karena NAS sangat mudah untuk diinstall, digunakan, dan dikelola walaupun tanpa 

orang TI sekalipun. Berkat kemajuan teknologi disk drive, mereka juga 

mendapatkan keuntungan dari biaya yang lebih rendah dalam arti kata dapat 

menekan anggaran belanja TI.Menurut Defni, dan Prabowo, C. (2013) NAS adalah 

sebuah server dengan sistem operasi yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan 

berkas data. NAS dapat berbentuk perangkat yang siap pakai atau berupa sebuah 

software yang akan di-install-kan pada sebuah komputer agar berubah fungsi 

menjadi server NAS. NAS dapat diakses langsung melalui jaringan area lokal 

dengan protokol seperti TCP/IP. File transfer protocol yang didukung oleh NAS 

termasuk Network File System, Common Internet File System, File Tranfer 

Protocol dan sebagainya. 
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Macam – macam sistem operasi NAS: 

Selanjutnya kita akan bahas beberapa macam sistem operasi yang 

mendukung NAS, 5 diantaranya adalah sebagai berikut: 

2.1.1 FreeNAS 

FreeNAS ini bisa dibilang sistem operasi NAS yang paling populer. 

Terlahir dari sistem operasi FreeBSD 7.2 dengan desain antarmuka web 

php, dan dokumentasi m0n0wall. Sistem operasi ini dapat diinstal ke 

Compact Flash, USB flash, hard drive, atau boot langsung dari 

LiveCD. FreeNAS mendukung protokol berikut : SMB/CIFS 

(Windows), AFP (Apple/Mac), NFS (Unix/Linux), FTP, TFTP, RSYNC, 

Unison, iSCSI dan UPnP. Os ini juga memiliki dukungan untuk Software 

RAID (0,1,5), ZFS, dan enkripsi disk. Ditambah beberapa fitur jaringan 

seperti VLAN tagging, agregasi link dan Wake On Lan (WOL). Fitur 

monitoring meliputi SMART  (smartmontools), email, SNMP, Syslog, 

dan UPS (NUT).Ada juga layanan tambahan contohnya : client bittorent 

(Transmission), UPnP Server ( FUPPES), iTunes/DAAP Server 

(Firefly), webserver (lighttpd), dan mengukur bandwidth jaringan 

(IPERF). 

2.1.2 CryptoNAS 

CryptoNAS (sebelumnya CryptoBox) adalah proyek NAS 

berkonsentrasi pada enkripsi disk. Mereka menyediakan LiveCD 

berbasis Linux yang menggabungkan enkripsi dengan server NAS, plus 

mereka menawarkan paket yang diinstal ke server berbasis Linux yang 

ada dengan menambahkan tampilan antarmuka web. Setelah Anda 

mengaktifkan volume terenkripsi melalui tampilan antarmuka web dari 

CryptoNAS, maka volume tersebut dapat diakses pada jaringan lokal 

melalui share SMB/CIFS. Partisi disk terenkripsi dengan volume LUKS. 

Anda juga dapat membukanya dari komputer lain menggunakan 
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FreeOTFE di Windows untuk mendekripsi dan mengakses file, atau 

langsung dengan sistem Linux modern. 

LiveCD Cryptonas hanya memerlukan CPU minimum 200MHz, 64 MB 

RAM, CD-ROM, koneksi jaringan, dan disk storage. Apapun disk 

storagenya bisa diinstall dengan syarat minimal didukung oleh kernel 

Linux (2.6.20), seperti IDE, SCSI, USB, FireWire, SATA, dan RAID. Ini 

artinya sistem operasi ini bisa berjalan pada hampir semua distribusi 

Linux, tetapi sayangnya mereka hanya menyediakan paket untuk Ubuntu 

dan distribusi Debian lainnya. 

2.1.3 Openfiler 

Openfiler adalah sepenuhnya sistem operasi untuk Server NAS, sama 

halnya dengan FreeNAS. Openfiler merupakan distro Linux berbasis 

rPath dan dirilis di bawah lisensi GPLv2. Sistem operasi ini dapat diinstal 

ke PC atau server, selain itu juga dapat diinstall kedalam Virtual 

Machine. Spesifikasi minimumnta: 1GHz CPU, RAM 2GB, ruang disk 

10GB, dan Ethernet. 

Openfiler mendukung bermacam protokol jaringan seperti: SMB/CIFS, 

NFS, HTTP/WebDAV dan FTP. Direktori jaringan yang didukung oleh 

Openfiler meliputi NIS, LDAP, Active Directory, Hesiod dan the 

Kerberos 5 aunthentication protokol. Openfiler juga menawarkan fitur 

manajemen berbagi yang lebih luas, seperti multi-group based access 

control on a per-share basis, SMB/CIFS shadow copy, and public/guest 

shares. 

2.1.4 NASLite – M2 

NASLite – M2 adalah salah satu dari beberapa distribusi komersial 

berbasis Linux yang dikembangkan oleh NAS Server Elements. Tersedia 

melalui ISO CD image file yang dapat didownload namun sayangnya 

tidak didistribusikan secara gratis dibanderol dengan harga $ 

34,95.NASLite – M2 mendukung protokol jaringan berikut: SMB/CIFS, 
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NFS, AFP, FTP, HTTP dan rsync. The DAAP ( Digital Audio Access 

Protocol ) dan UPnP ( Universal Plug and Play ). Fitur tersebut 

memberikan Anda kemampuan untuk melakukan streaming konten audio 

dan video, seperti ke iTunes, konsol game, dan Windows Media 

Player. The NASLite Server Suite dioptimalkan untuk tampil di efisiensi 

maksimum dengan persyaratan perangkat keras minimum. Hal ini dapat 

diinstal atau boot langsung ke RAM, mirip dengan LiveCD. Mirip 

dengan CryptoNAS, NASLite bukan full NAS Server. Sistem operasi ini 

tidak menawarkan manajemen pengguna, kuota disk, atau kemampuan 

untuk menambahkan domain. Namun, itu mungkin lebih dari cukup 

untuk rumah dan perkantoran kecil. 

2.1.5 NanoNAS 

NanoNAS juga dari Server Elements dan merupakan versi paling 

ramping dari server NASLite. Sekali lagi, sistem operasi ini berbasis 

Linux tetapi dikomersialisasikan itu artinya tidak didistribusikan secara 

gratis. Anda dapat men-download dengan harga $ 9,95. NanoNAS SMB 

mode mendukung SMB / CIFS dan HTTP, terutama untuk klien 

Windows. NanoNAS AFP mode mendukung AFP dan HTTP dan 

dirancang untuk Mac OS X klien. NanoNAS bisa di booting melalui 

floppy disk, yang hanya membutuhkan 32MB RAM . 

2.2 LINUX 

Adalah software sistem operasi open source yang gratis untuk 

disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Linux merupakan turunan dari unix dan 

dapat bekerja pada berbagai macam perangkat keras koputer mulai dari inter x86 

sampai dengan RISC.Dengan lisensi GNU (Gnu Not Unix) Anda dapat 

memperoleh program, lengkap dengan kode sumbernya (source code). Tidak hanya 

itu, Anda diberikan hak untuk mengkopi sebanyak Anda mau, atau bahkan 

mengubah kode sumbernya.Dan itu semua legal dibawah lisensi. Meskipun gratis, 

lisensi GNU memperbolehkan pihak yang ingin menarik biaya untuk penggandaan 

maupun pengiriman program. 
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2.2.1 SEJARAH LINUX 

Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang 

bernama Linus Torvalds. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang 

diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem UNIX kecil yang dikembangkan 

oleh Andrew Tanenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 

1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linus mengumumkan versi 

resmi Linux, yaitu versi 0.02 yang hanya dapat menjalankan shell bash 

(GNU Bourne Again Shell) dan gcc (GNU C Compiler).Saat ini Linux 

adalah sistem UNIX yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, 

pengembangan software dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux 

sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika 

dibandingkan dengan sistem operasi komersial (misalnya Windows 

9.x/NT/2000/ME).Linux mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Hal 

ini dapat dimungkinkan karena Linux dikembangkan oleh beragam 

kelompok orang. Keragaman ini termasuk tingkat pengetahuan, 

pengalaman serta geografis. Agar kelompok ini dapat berkomunikasi 

dengan cepat dan efisien, internet menjadi pilihan yang sangat tepat. 

2.2.2 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN LINUX 

Kelebihan 

Bersifat open source, bebas dan terbuka. sehingga tidak perlu biaya untuk 

mendapatkannya. LISENSI FREE  dan boleh di utak atik semaunya. 

1. Linux sekarang sudah mudah di operasikan. kalo dulu pengguna 

linux identik dengan para hacker, tapi sekarang orang awam pun 

sudah banyak yang menggunakannya. 

2. Hampir semua aplikasi yang biasa dijalankan di windows, sudah ada 

aplikasi linuxnya yang dikembangkan oleh komunitas linux atau 

bisa juga menggunakan software emulator. 

3. Memiliki pengamanan yang lebih unggul karena di desain multiuser 

sehingga apabila virus menyerang user tertentu, akan sangat sulit 

menyebar ke user lainnya. 
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4. Cocok untuk PC yang memiliki spesifikasi minimum karena linux 

membutuhkan resource yang lebih kecil dibandingkan Windows. 

 

Linux dapat berjalan di dua mode. 

1. Jarang crash atau nge-hang yang mengharuskan kita untuk merestart 

komputer karena linux lebih stabil. 

2. Memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia. 

Terdapat beragam pilihan seperti Ubuntu, Fedora, Debian, Centos, RedHat, 

Opensuse, Mandriva, dan sebagainya. 

Kekurangan 

1. Banyak user yang belum terbiasa menggunakan linux. 

2. Dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu 

baik pada linux. 

3. Proses instalasinya tidak semudah windows. 

4. Aplikasi di linux belum seampuh aplikasi windows. 

5. Bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix-like, 

maka mau gak mau harus belajar dulu. 

6. Struktur direktori dan hak akses yang membingungkan bagi user 

yang terbiasa menggunakan windows. 

 

2.2.3 PENGEMBANGAN LINUX 

Nama "Linux" berasal dari nama pembuatnya, yang diperkenalkan 

tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan 

pustakanyaumumnya berasal dari sistem operasi GNU, yang diumumkan 

tahun 1983 olehRichard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari 

munculnya nama alternatifGNU/Linux.Linux telah lama dikenal untuk 

penggunaannya di server, dan didukung oleh perusahaan-perusahaan 

komputer ternama seperti Intel, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle 

Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Linux digunakan sebagai 

sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keraskomputer, termasuk 
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komputer desktop, superkomputer, dan sistem benamseperti pembaca buku 

elektronik, sistem permainan video (PlayStation 2,PlayStation 3 dan XBox), 

telepon genggam dan router.Para pengamat teknologi informatika 

beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan Linux tidak bergantung kepada 

vendor (vendor independence), biaya operasional yang rendah, dan 

kompatibilitas yang tinggi dibandingkan versi UNIX tak bebas, serta faktor 

keamanan dan kestabilannya yang tinggi dibandingkan dengan sistem 

operasi lainnya seperti Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti 

atas keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka 

(opensource software).Sistem operasi Linux yang dikenal dengan istilah 

distribusi Linux (Linux distribution) atau distro Linux umumnya sudah 

termasuk perangkat-perangkat lunak pendukung seperti server web, bahasa 

pemrograman, basisdata, tampilan desktop (desktop environment) seperti 

GNOME,KDE dan Xfce juga memilikipaket aplikasi perkantoran (office 

suite) seperti OpenOffice.org, KOffice,Abiword, 

MACAM-MACAM DISTRO LINUX 

1. Xandros 

Xandros Linux adalah sebuah distro Linux yang berdasarkan pada 

sistim KDE.Tampilannya sangat mirip dengan Microsoft Windows, jadi 

apabila dioperasikan sangat mudah dan nyaman. 

2. Ubuntu. 

Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasiskan pada 

Debian.Proyek Ubuntu disponsori oleh Canonical Ltd (perusahaan milik 

Mark Shuttleworth). Nama Ubuntu diambil dari nama sebuah konsep 

ideologi di Afrika Selatan. “Ubuntu” berasal dari bahasa kuno Afrika, 

yang berarti “rasa perikemanusian terhadap sesama manusia”. 

3. CentOS 

Centos adalah sistem operasi bebas yang didasarkan pada Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL). CentOS singkatan dari Community 
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ENTerprise Operating System (Sistem Operasi Perusahaan buatan 

Komunitas/Masyarakat). 

 

4. Debian 

Debian adalah sistem operasi berbasis kernel Linux. Debian adalah 

‘kernel independent’, yaitu sistem operasi Debian dikembangkan murni 

tanpa mendasarkan pada sistem operasi yang telah ada.Fedora 

(sebelumnya bernama Fedora Core, terkadang disebut juga dengan 

Fedora Linux) adalah sebuah distro Linux berbasis RPM dan yum yang 

dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas 

pemrogram serta disponsori oleh Red Hat. Nama Fedora berasal dari 

karakter fedora yang digunakan di logo Red Hat. 

5. Knoppix 

Knoppix adalah distro Linux live-cd yang dapat dijalankan melalui 

CD-ROM tanpa instalasi di hard disk. Distro ini berbasis Debian Linux 

dan diciptakan oleh Klaus Knopper. 

6. Gentoo 

GentooLinux adalah suatu distribusi Linux yang memakai paket 

sistem manajemen Portage. [Bandingkan dengan: Debian yang 

menggunakan paket .deb, RedHat / Mandrake yang menggunakan paket 

.rpm. Manajemen paket ini dirancang untuk modular (mudah ditambah-

tambah), portabel (dapat di port ke distro lain), mudah ditata, fleksibel, 

dan dioptimalkan untuk masing-masing komputer pengguna. 

7. Slackware 

Slackware merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Patrick 

Volkerding dari Slackware Linux, Inc. Slackware merupakan salah satu 

distro awal, dan merupakan yang tertua yang masih dikelola. Tujuan 

utama Slackware adalah stabilitas dan kemudahan desain, serta menjadi 

distribusi Linux yang paling mirip Unix. 
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8. Mandriva Linux 

Mandriva Linux (dahulu dikenal dengan nama Mandrakelinux atau 

Mandrake Linux) adalah sistem operasi yang dibuat oleh Mandriva 

(dahulu dikenal dengan nama Mandrakesoft).Mandriva Linux 

menggunakan RPM Package Manager. 

9. OpenSUSE 

OpenSUSE sebelumnya bernama SUSE Linux dan SuSE Linux 

Professional adalah salah satu distro Linux dari perusahaan Novell, atau 

lebih tepat dari anak perusahaannya Suse Linux GmbH (Software- und 

System-Entwicklungsgesellschaft mbH, Nürnberg yang berarti 

pengembangan -perangkat lunak dan -sistem). 

10. Freespire 

Freespire adalah versi gratis dari distro Linspire (a.k.a Lindows), 

kemudian mungkin dikarenakan permasalahan nama, berubah menjadi 

Linspire. 

11. Linux Mint 

Linux Mint adalah sistem operasi berbasis Linux untuk PC. Inti dari 

LinuxMint adalah Ubuntu, sehingga aplikasi yang dapat berjalan di 

Ubuntu, juga bisa berjalan pada LinuxMint. 

12. PCLinuxOS 

PCLinuxOS, sering disingkat sebagai PCLOS, adalah sebuah sistem 

operasi desktop. Ini adalah sebuah sistem operasi bebas untuk komputer 

pribadi yang bertujuan untuk memudahkan penggunaan. 

13. Damn Small Linux 

Damn Small Linux (DSL) adalah salah satu distro/varian linux mini. 

Disebut mini karena paket DSL cuma 50MB besarnya. DSL juga 

memungkinkan untuk diinstall di USB 128MB. 

14. Kuliax 
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Kuliax adalah sebuah distribusi Linux LiveCD yang dikembangkan 

oleh Kuliax Project untuk pendidikan di universitas. Distribusi ini 

berbasis Debian GNU/Linux dan Knoppix, serta telah dioptimasi ke arah 

penggunaan desktop Linux. 

15. Redhat 

Distribusi yang paling populer, minimal di Indonesia, redhat 

merupakan distribusi pertama yang instalasi dan pengoperasiannya 

mudah. 

 

2.3 Freenas 

Pada tahun 2005, Olivier Cochard-Labbe membuat Sistem operasi open 

source untuk Network Attached Storage, yang dikenal sebagai FreeNAS. Bermula 

versi 6.0 dari sistem operasi open source FreeBSD, FreeNAS kala itu menggunakan 

antarmuka berbasis web m0n0wall dan kompatibel dengan hardware – hardware 

tua, FreeNAS mendapatkan popularitas di kalangan DIY dan penggemar 

FreeBSD.Pembangunan berlanjut hingga 2009, ketika pemimpin proyek pada saat 

itu, Volker Theile mengumumkan ia tidak dapat melanjutkan proyek pada 

FreeBSD. Pada titik ini , FreeNAS direncanakan akan porting ke Debian Linux. Hal 

ini menjadi pukulan bagi pecinta FreeBSD dan  di sisi lain menyebabkan FreeNAS 

kehilangan dukungan ZFS.Sebagai pendukung, kontributor proyek FreeBSD dan 

pengguna dari FreeNAS. iXsystems ingin Freenas tetap dikembangkan di FreeBSD. 

Akhirnya Pada tanggal 2 Desember 2009 Matt Olander dihubungi Olivier pihak 

iXsystems dan menawarkan untuk menjaga FreeNAS tetap di BSD. Akhinya pada 

2010 seiring diterimanya tawaran iXsystems, Saat itulah iXsystems memulai jalan 

panjang untuk mengembangkan FreeNAS.Tim pengembangan iXsystems 

kemudian memutuskan untuk melepas FreeNAS dari m0n0wall PHP dan 

menggantinya dengan platform lain yang mudah digunakan namun penuh fitur, 

Akhirnya dipilihlah Django dan toolkit Dojo. Setelah ribuan jam yang melelahkan 

dipenuhi kode – kode, FreeNAS 8.0 terlahir ke dunia pada bulan Mei 2011.Sejak 

saat itu, iXsystems telah bekerja untuk mengembangkan kode FreeNAS dan 

menambah fitur baru. Pada tahun 2012, Tim developer FreeNAS menerapkan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Network-attached_storage
http://en.wikipedia.org/wiki/FreeNAS
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sistem plug-in untuk FreeNAS sehingga pengguna bisa menginstal port, paket dan 

PBI pada sistem FreeNAS mereka. Hingga sekarang FreeNAS tetap menjadi 

Operating sistem yang ampuh dan gratis untuk Network Attached Storage. 

 Menurut Gary Sims (2008) FreeNAS adalah sebuah perangkat lunak yang 

mampu menjadikan komputer standalone menjadi sebuah server NAS.FreeNAS 

mendukung koneksi dari sistem operasi yang banyak digunakan saat ini seperti 

Microsoft Windows, Apple OS X, Linux dan FreeBSD. FreeNAS tidak 

memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi agar dapat digunakan seperti 

komputer Pentium III. FreeNAS adalah sistem operasi yang sangat handal dalam 

menjalankan fungsinya sebagai NAS. Dengan berbasiskan FreeBSD, sistem operasi 

ini mendukung protokol CIFS (samba), FTP,NFS, rsync, AFP dan iSCSI. Selain itu 

FreeNAS juga mempunyai fitur-fitur unggulan seperti authentikasi user lokal, 

software RAID dan antarmuka berbasis web yang sangat mudah digunakan. Sama 

halnya seperti Proxmox FreeNAS juga akan memakan seluruh hardisk untukproses 

instalasinya sehingga untuk lebih efektit, sistem FreeNAS di install di sebuah 

flashdisk atau hardisk dengan ukuran yang kecil kareana FreeNAS memiliki sistem 

yang terlalu besar . FreeNAS memiliki beberapa  kelebihan antaranya adalah 

1. Ukuran file iso yang cukup kecil (150 MB) sehingga proses 

installasinya berjalan cepat dan performance sistem tidak terbebani oleh 

aplikasi yang di pergunakan. 

2. Mudah di konfigurasi. FreeNAS mudah dalam pengaturan karena 

menggunakan web aka tetapi juga bisa menggunakan console terminal. 

 

2.4 NFS 

Network File System (NFS) adalah salah satu layanan yang dapat 

memungkinkan suatu computer untuk melakukan proses mount suatu directory data 

device pada komputer lain.Dengan menggunakan NFS, suatu komputer dapat 

berbagi file, data dan bahkan program antara sesama klien yang terhubung ke server 

utama. NFS juga memungkinkan suatu komputer untuk melakukan 

pengaktifan/penggunaan peralatan pada komputer lain yang terhubung ke 

jaringan.Saat ini terdapat 2 versi NFS yaitu NFS versi 2 (NFSv2) dan NFS versi 3 
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(NFSv3). NFSv2 lebih lama tetapi didukung oleh berbagai macam mesin dan sistem 

operasi. Sedangkan NFSv3 lebih baru dan mempunyai beberapa fitur dan tambahan 

misal pesan kesalahan yang lebih baik, kemampuan untuk menghandle file yang 

ukurannya bervariasi. NFSv2 menggunakan protocol UDP untuk melakukan 

koneksi antara server dan client, sedangkan NFSv3 menggunakan protocol UDP 

dan TCP sekaligus.  

 

 

2.5. Proxmox  

Pada tahun 1950-an konsep yang mendasari Cloud Computing tidak dapat 

terlaksana karena suatu kesalahan. Sekitar tahun 1990-an sebuah perusahaan 

telekomunikasi memberikan layanan jaringan pribadi berupa virtual (VPN) dengan 

kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Inilah perusahaan-perusahaan besar 

yang dapat menyediakan layanan cloud computing pada awal-awal perkembangan 

“Cloud Computing” : GE GEISCO merupakan anakperusahaan IBM Service Biro 

Corporation (SBC, berdiri pada tahun 1957), Tymshare (berdiri pada 1966), 

National CSS (berdiri pada tahun 1967 dan dibelioleh Dun & Bradstreet pada tahun 

1979), Data Dial (dibeli oleh Tymshare pada tahun 1968), dan Bolt, Beranek dan 

Newman (BBN). Semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang lebih 

modern, pada tahun 2006 sebuah perusahaan bernama Amazon menyediakan 

layanan Cloud Computing untuk pelanggan eksternal dengan nama AWS (Amazon 

Web Service). Proxmox Virtual Environment (Proxmox Virtual Environment ; 

PVE pendek) adalah pada Debian berbasis open source - platform virtualisasi 

dengan web interface untuk operasi dan manajemen peralatan virtual . Mendasari 

distribusi Linux sebagian besar tersembunyi dengan menggunakan antarmuka web, 

yang datang sebagai lingkungan pemerintah pusat untuk digunakan. Dengan 

demikian, sistem dalam hal ini lingkungan Citrix Xen atau VMware ESXi mirip, 

tetapi tidak seperti VMware ESXi mungkin - dan dalam kasus cluster yang 

dibutuhkan -Einrichtung - untuk bekerja secara interaktif dengan sistem Debian 

yang dimodifikasi . Saat ini, Proxmox VE saat versi 3.2 bekerja berdasarkan Linux 

2.6.32 dan mendukung KVM berbasis tamu, serta OpenVZ Linux berbasis tamu 

dalam wadah. Menggunakan CD-ROM bootable, adalah mungkin untuk 
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menggunakan x86-64  PC yang kompatibel (x86-64 dengan AMD-V 

atau IVT  merombak) dalam platform virtualisasi yang komprehensif. Selain itu, 

ada versi untuk embedded system . Proxmox VE adalah bertanggung jawab atas 

Proxmox Server Solutions GmbH (Vienna, AT) yang dikembangkan. 

Berikut ini spesifikasi yang direkomendasikan untuk install Proxmox VE 

1. Dual or Quad Socket Server (Quad/Six/Hexa Core CPUs´) 

2. CPU: 64bit (Intel EMT64 or AMD64) 

3. Intel VT/AMD-V capable CPU/Mainboard (untuk KVM Full 

Virtualization support) 

4. 8 GB RAM, lebih tinggi lebih baik 

5. Hardware RAID with batteries protected write cache (BBU) or flash 

protection 

6. HDD dengan kecepatan tinggi, sebaiknya 15000 rpm SAS, Raid10 

7. Dua Gigabit NIC (untuk bonding), beberapa tambahan NIC 

tergantung kebutuhan storage dan clustering. 

8. Fencing hardware (only needed for HA) 

 

 Sedangkan spesifikasi minimum sekedar untuk testing 

1. CPU: 64bit (Intel EMT64 or AMD64) 

2. Intel VT/AMD-V capable CPU/Mainboard (for KVM Full 

Virtualization support) 

3. Minimal 1 GB RAM 

4. Hard drive 

5. satu NIC 

Pada saat proses instalasi otomatis seluruh space harddisk akan di format untuk 

dipartisi dan digunakan oleh proxmox. Interaksi yang diperlukan saat instalasi 

hanyalah mengisi password root, setting zona waktu, dan pengisian IP address, itu 

saja. Setelah itu Proxmox akan reboot dan web-based interface langsung dapat di 

akses melalui browser dengan memasukkan https://IP-ADDRESS:8006 di kotak 

navigasi pada browser. 
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kelebihan promox 

1. Opensource 

2. menggunakanvirtualisasi server bare-metal OS 

3. mudah diinstall dan dikonfigurasi 

4. hanya butuh sedikit memori utk menjalankan host server 

5. mendukung teknologi virtualisasi server berbasis KVM & OpenVM 

6. Bisa jadi kluster dengan manajemen terpusat. 

7. Mendukung Live Migration.   

 

 kekurangan promox 

1. Manajemen jaringan host virtual machine yang kurang dinamis 

untuk operasi on the fly. 

2. shot node virtual machine yang kadang tidak berjalan semestinya 

 

2.6 Jaringan Komputer  

Jaringan komputer adalah suatu kumpulan atau beberapa komputer yang 

dihubungkan sehingga dapar berkomunikasi ,termasuk juga printer dan peralatan 

lainnya yang saling terhubung ,Data suatu informasi ditransfer melalui kabel 

maupun wireles sehingga orang dapat bertukar data atau dokumen,mencetak pada 

printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware, hardware yang 

terhubung dengan jaringan (Fahlevi 2013). 

Konsep Jaringan Komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika,dari grup 

riset Harvard University yang dipimpin oleh prof. H Aiken. Pada mulanya proyek 

tesebut hanya ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang haruss dipakai 

bersama untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu 

kosong.maka dibuatlah proses beruntun (Batch Processing) sehingga beberapa 

program bisa di jalankan dalamm sebuah Komputer dengan kaidah antara lain ada 

beberapa jenis jaringan,yaitu: 

1. Local Area Network(LAN) 
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LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif 

kecil,umumnya dibatasi oleh area lingkungan 

2. Metropolitan Area Network(MAN)

MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN ,misalnya

antara wilayah dalam satu propinsi yang menggabungkan LAN

3. Wide Area Network(WAN)

WAN adalah jaringan yang lingkupnya biasanya sudah

menggunakan saran satelit ataupun kabel bawah laut(Taring dan

andrian 2009)




