
16 

BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang perencanaan sistem dari 

Tugas Akhirnya,yang berjudul “Implementasi Freenas Sebagai Penyimpanan Pada 

Proxmox Mengunakan Metode Failover : Server Freenas”, penulis akan 

menggunakan Virtual Mesin sebagai tempat untuk menginstal dari Freenas, penulis 

akan membuat  freenas sebagai server NAS, dengan menggunakan Sistem NFS 

sebagai share harddisk. 

 Dalam perancangan sistemnya penulis,akan membagi 3(tiga) bagian dalam 

berancangan sistemnya,yaitu : 

3.1.Perancangan Sistem 

Dalam merealisasikan judul yang sudah ditentukan perlu adanya perancangan 

sistem,seperti gambar dibawah ini: 

 

  

 

  

  

  

  

     

  

 

 

 

Gambar 3. 1 Perancangan Sistem 
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan sistem kerjanya, adalah serverNAS(freenas) 

,melakukan share harddisk ke prommox, menjadi tempat penyimpanan dari 

sistem yang dibuat oleh proxmox,dan proxmox itu sebagai pengelola dari 

harddisk yang dishare oleh freenas , sistem yang digunakan oleh freenas untuk 

share harddisk menggunakan NFS (Network File Sistem) 

 

3.2 Perancangan Hardware 

 Merupakan penjelasan hardware apa saja yang digunakan dalam sistem dari 

tugas akhir,yaitu: 

Tabel 3. 1 Perancangan Hardware 

Processor  :Intel(R) Core(TM) i3-4200U CPU 

@2,30GHz 

RAM :2 GB  

Hardisk  :50 GB 

 

3.3 Instalasi Freenas 

 Langka pertama yang harus dilakukan adalah membuat Virtual machine 

yang baru,lalu memberi nama sesuai keinginan dan untuk OS,pilih Linux 

karena Freenas disupport oleh FreeBSD. 
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Gambar 3. 2 Create VM 

Setelah itu kita mengatur memory yang akan digunakan oleh VM,memory yang 

digunakan adalah 350 MB,karena aturan minimal memorynya adalah 300 MB 

 
Gambar 3. 3 Mengatur Memory VM 

Selanjutnya kita mengatur kapan kita akan membuat hard disk,pilihlah “create a 

virtual hard disk now. 

 
Gambar 3. 4 Create Harddisk 
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Memilih type dari hard disk yang akan digunakan,pilihlah VDI (VirtualBox Disk 

Image) 

 
Gambar 3. 5 Type Harddisk 

 

Dilanjutkan dengan menentukan “storage on physical hard disk”,seperti gambar 

dibawah ini. 

 
Gambar 3. 6 Storage On Pyysical Harddisk 
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Lalu dilanjutkan dengan menentukan kapasitas hard disk yang akan digunakan 

untuk instalasi dari freenas 

 
Gambar 3. 7 Harddisk Untuk Instal Freenas 

 

Setelah itu melanjutkan dengan membuat Harddisk yang baru dengan bertujuan 

sebagai tempat storage. 

 
Gambar 3. 8 Harddisk Untuk Storage 
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Cara untuk menambahkan harddisknya itu sama dengan yang ada diatas,Cuma 

untuk kapasitasnya harddisk kita kasih 10 GB,Memilih type dari hard disk yang 

akan digunakan,pilihlah VDI (VirtualBox Disk Image) 

 
Gambar 3. 9 Type Hardisk 

Dilanjutkan dengan menentukan “storage on physical hard disk”,seperti gambar 

dibawah ini. 

 
Gambar 3. 10 Storage On Physical Harddisk 
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Lalu dilanjutkan dengan menentukan kapasitas hard disk yang akan digunakan 

untuk storageenya 

 
Gambar 3. 11 Kapasitas Harddisk 

Hard disknya untuk storage dan instal freenas telah siap untuk digunakan,untuk 

“cloudnya” itu di seting sebagai “IDE secondry slayer”selanjutnya tinggal di 

instal saja freenasnya. 

 
Gambar 3. 12 Persiapanya Telah Selesai 
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Gambar 3. 13 Setting :Cloud” Sebagai “Ide Secondry Slayer” 

 

Tampilan awal dari instal FREENAS 

 
Gambar 3. 14 Tampilan Awal Intalasi Freenas 

Tekan tombol Enter untuk masuk ke bagian default instalasi Setelah tampilan 

awal, akan muncul tampilan yang menujukkan tentang apa yang akan kita 

lakukan selanjutnya, dalam opsi pilihannya ada instal/update, shell, reboot 

system, shoutdown system. Karena kita akan menginstal freeenas maka Pilih 

nomer satu untuk menginstal freenasnya 
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Gambar 3. 15 Install Freenas 

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. 16 Harddisk Untuk Instal 

Freenas akan menampilkan perintah bahwa sistem akan menghapus seluruh isi 

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



25 
 

 
Gambar 3. 17 Proses Instal Freenas 

 
Gambar 3. 18 Proses Instal Freenas (2) 

 

Setelah proses instalnya selesai kita akan merebout dari VMnya 

 
Gambar 3. 19 Perintah Untuk Reboot 
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Setelah selesai menginstal Freeenas, kita akan kembali ke tapilan awal untuk 

menginstal freenas,tetapi kita Pilih pilihan Shutdown System,karena kita harus 

mengeluarkan CD dari freenasnya,lalu keluarkan CDnya dengan cara 

menghapusnya. 

 
Gambar 3. 20 Shutdown System 

 
Gambar 3. 21 Mengkapus CD Freenas 

 

Dilanjutkan dengan memulai VMnya lagi,dan prosesnya akan seperti dibawah 

ini 
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Gambar 3. 22 Proses Awal Freenas 

 

 
Gambar 3. 23 Tampilan Dari Freenas Secara Terminal 

Dilanjutkan dengan memasukan IP address(192.168.1.167) yang keluar dari 

terminal freenas,ke browser kesayangan anda,setelah itu akan muncul tampilan 

seperti dibawah ini,untuk masalah Username dan Password,itu secara defaultnya 

adalah root.setelah memasuk username dan password tadi anda akan disuruh 

untuk merubah passwordnya. 
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Gambar 3. 24 Login Awal Freenas 

Dan inilah tampilan dari freenas secara web interfaces,dan akhirnya proses instal 

dari freenas sudah selesai. 

 
Gambar 3. 25 Tampilan Web Interface Freenas 

 

3.4 konfigurasi dari NFS 

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

memungkinkan suatu komputer untuk melakukan proses mount suatu directory 

data dexice pada komputer lain.dengan menggunakan NFS, suatu komputer 

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

server utama NFS juga memungkinkan suatu komputer untuk melakukan 

pengaktifkan /penggunaan peralatan pada komputer lain yang terhubung 

kejaringan. langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menambahkan 
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harddisk yang sudah kita atur diawal (10GB),dengan memilih “storage” pada 

pilihan yang ada di web freenas,lalu kita pilih ZFS volume manager. 

 
Gambar 3. 26 Tampilan Pada Piihan Storage 

Setelah itu akan muncul pilihan untuk pemberian nama dari 

harddisknya.memasukan kapasitas hardisk yang kita inginkan (10GB),seperti 

gambar dibawah ini. Pada teknologi NFS terdapat dua jenis file system UFS dan 

ZFS. ZFS adalah file system yang terkenal hanya di dunia UNIX. Dengan 

dukungan maksimal hingga 16 EB yang tidak diketahui kinerjanya, namun 

memiliki kemampuan seperti perlindungan data corrupt, kombinasi sistem file 

dan konsep manajemen volume, snapshot, kompresi transparan, enkripsi 

transparan, dan data deduplication. ZFS dianggap stabil sejak tahun 2005, dan 

didukung untuk MAC OS X 10.5 server, Linux dan sebagian kecil sistem operasi 

seperti UNIX. UFS (Unix File System) adalah file system yang biasanya 

digunakan oleh sistem operasi UNIX, yang juga biasanya dipanggil dengan BSD 

(Barkeley Fast File System) atau FFS. Dengan dukungan maksimal 

penyimpanan hingga 8 ZB, Mac OS X sebelum veri Leopard juga mendukung 

file system UFS. Namun setelah Mac OS X v10.5, file system ini tidak 

digunakan lagi dan Mac menggunakan HFS+. Pada kasus langkah kali ini 

gunakan file system UFS kemudian klik OK maka akan muncul volume baru 

yang telah dibuat. 
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Gambar 3. 27 Pemberian Nama Kapasitas dll Pada Volume Harddisk 

 

Inilah tampilah dari harddisk yang telah penulis buat 

 
Gambar 3. 28 Tampilan Harddisk Yang Sudah Di Setting 

 

Ubah terlebih dahulu “permissions volume dengan cara klik “change 

permissinos kemudian checklist semua pada bagian write 

 
Gambar 3. 29 Change Permissions 
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Untuk mengaktifkan dari layanan share storage pada volune yang baru saja dibuat 

agar bisa terintegrasikan ke proxmox masuk ke menu sharing kemudian ke tab 

UNIX (NFS) 

 

 
Gambar 3. 30 Tampilan Layanan Share Storage 

 

 

 

 

Tambahkan setingan share storage dengan klik add UNIX (NFS) share,isikan 

sesuuai dengan petunjuk.setelah selesai klik OK 
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Gambar 3. 31 Setting Layanan Share Storage 

Comment, isikan pada kolom comment untuk sekedar keterangan. Authorized 

Network, pada kolom ini isikan dengan IP network yang akan diijinkan 

mengakses share storage pada FreeNAS. Selain itu juga dapat menggunakan 

Authorized IP addresses or hosts yaitu mengijinkan pengkasesan share storage 

hanya untuk beberapa IP saja. Tapi dalam contoh kali ini gunakan Authorized 

networks. Kemudian cheklist pada All Directories agar Proxmox diijinkan 

mengakses setiap direktori pada share storage tersebut. Dan pada bagian path 

isikan dengan lokasi dimana volume share storage berada, contoh kali ini adalah 

/mnt/yoyo. Setelah konfigurasi penambahan share storage selesai akan muncul 

volume yang dishare. 

 

 
Gambar 3. 32 Hasil Dari Setting Share Storage 

 

Langkah akhir adalah mengaktifkan layanan aplikasi NFS karena secara default 

layanan tersebut masih OFF. Aktifkan dengan cara masuk ke menu service 

kemudian pada service NFS geser ke ON 
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Gambar 3. 33 Aktifkan NFS 




