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BABiIl 

Pendahuluanl 

1.1l LatarlBelakang 

Network Attached Storage (NAS) merupakan media penyimpanan 

jaringannyangndibangunldari sebuahnkomputer. NAS merupakannserver 

dengan sistemloperasiiuntuklmelayani kebutuhan transferldan penyimpanan 

datamyang dapatmdiaksesmoleh klien berbedammelalui jaringan. 

Keuntungannyanadalahlakses datallebih cepat, pengelolaan danlkonfigurasi 

lebihlmudahldan sederhana. 

Penggunaan NASlsaatnini sebagai medialpenyimpanan menggantikan 

storagelserver. NAS harganyallebih terjangkau dibandinglserver. Perangkat 

inilsudah dilengkapi dengan sistemloperasi dan perangkat lunakluntuk 

pengelolaan.nPerangkatninimmemberikannkebebesanmpada server untuk 

menyimpan, men-sharemfile danmmemiliki mobilitasmtingginkarena 

bersifatlindependen. Kelebihannlainnya yaitumdapatmberintegrasi dengan 

jaringanllain, karena sistemlpeyimpanan membagi keldalamljaringan yang 

samaldengan klienldan aplikasilserver[1]. PenggunaanlRaspberry-Pi dalam 

NASlyakni sebagailpenyedia layananljaringan pada aksesldata dan juga 

menjadilaccess point.  

Penelitian sebelumnya dengan NAS pada Raspberry-Pi untuk 

penyimpananldata terpusat yang berbasiskanlWLAN. Pada penelitian 

tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu kurangnya daya pada penggunaan 

harddiskinternal, charger adapter Raspberry-Pi dengan power output DC 

5V/2.5A tidak dapat memenuhi kebutuhan daya pada harddisk external 

dengan daya DC 12V/2A[2]. 

Pada penelitian lain dengan Analisis Unjuk Kerja Network Storage 

dengan Protokol CIFS, NFS dan FTP pada Jaringan LAN. Pada penelitian 

tersebut dijelaskan bahwa protokol CIFS, NFS dan FTP hampir tidak ada 

perbedaan yang terlalu signifikan pada hasil troughput. Sehingga NAS pada 
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masing-masing topologi memiliki hasil troughput hampir sama. Pemilihan 

protokol NFS dan CIFS lebih reliable dalam networklstorage dibandingkan 

dengan protokol FTP. Protokol NFS dan CIFS menggunakan mount yang 

seolah-olah menempelkan harddisk ke klien dari server, walaupun secara 

fisik storage berada di server[3]. 

Pada tugas akhir ini penulis mengembangkan NASnpada Raspberry-Pi 

dengan menggunakan protokollCommon InternetlFile System (CIFS) dan 

NetworklFilenSystem (NFS). Kedua protokolldigunakan untuk mengetahui 

protokol manalyang lebih unggul pada NAS. Unjuk kerja yangldigunakan 

untuk mengetahuinkinerja dari keduanprotokol yaitu pengujian Qualitylof 

Server (QoS). Parameter pengujianlQoS akan digunakan pengujianldelay, 

packet loss,mtroughputmldan pengujianmlkecepatanmlfile-sharem(upload-

download). 

ProtokollCIFS memilikinkelebihanlpada akses bacaltulis suatu berkas 

dan mendukungmpenggunaanmpassword. Sedangkanmprotokol NFS 

merupakan statelesslservice yang beratiltidak aware padalaktivitas kilen. 

Hasilnya, serverltidaknperlu bekerjaluntuk mendapatkanlinformasi ekstra 

mengenai klienlagar dapat bekerja. Jika serverldon/rusak, makalklien hanya 

perlu mengirimkanlpermintaannretrynsampai server memberikan respon 

tanpa melakukan operasilmount kembali[3]. 

Untuk Raspberry-Pi 3lsudah dilengkapi Wi-Fi sehingga tidak perlu 

ditambahkan modul Wi-Fi. DigunakanlUSB HDD dockinglstation untuk 

harddisknexternal yang mebutuhkanndaya terpisah. Sistem operasi NAS 

menggunakan OS Raspbian.lUntuk mengantisipasi ancamannmengenai 

keamanan datalpadanstorage device (alat penyimpananldata) digunakan 

sistemlautentikasi LDAPnpada NAS yanglakanlmembantu proses validasi 

pengguna. Keuntungan lain yakni penggunanmemilikinprivacy, sehingga 

userldapatlmelakukanlaksesldatalsecaralaman. 
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Pada tugas akhir ini penulis berusaha mengembangakan NAS server 

dengan judul “PengembanganlNetwork AttachedlStorage padalRaspberry-Pi 

untuk PenyimpanannDatamTerpusatmMenggunakanmProtokol Common 

Internet FilelSystemldan NetworklFile System ”. 

 

1.2l RumusanlMasalah 

Berdasarkan latarnbelakang, makandidapatkan pembatasan masalah 

sebagai berikut :  

1.  Bagaimana membangun NAS serverlmenggunakan protokol CIFS dan 

NFS berbasiskan Raspberry-Pil3?  

2. Bagaimana mengatur kebutuhan dayalpada harddisklexternal? 

3. Bagaimana mengujimNASmyang dibangunmdengan pengujian 

jaringannQualitynof Service (QoS) dan kecepatanlfile sharel (upload-

download) denganlprotokollCIFS dan protokollNFS? 

4. Bagaimana membangunnkeamanan transmisindata pada NAS yang 

dibangun? 

 

1.3   Tujuan 

Pembuatan NAS server ini bertujuan untuk : 

1. Membangun NAS server menggunakan protokolnCIFS dan NFS  

berbasiskan Raspberry-Pi 3. 

2. Mengatur kebutuhan daya pada harddiskmexternal dengan 

digunakannya USB HDD docking station.  

3. Menguji pada NAS yangldibangun dengan digunakannya pengujian 

jaringan Quality of Service (QoS)ldengan parameter pengujian yaitu 

delay,lpacket loss,ltroughput dan kecepatan file-sharing (upload-

download). 

4. Membangun keamananntransmisi data padanNAS dengan sistem 

autentikasilLightweight DirectorylAccess Protocol (LDAP). 
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1.4l BatasanlMasalah 

1. MembangunlNAS untuk skala jaringanllokal (WLAN). 

2.  Raspbian digunakan sebagai sistem operasi jaringan pada NAS. 

3. Penggunaan CIFS dan NFS sebagai protokol jaringan. 

4. Mengatur userluntuk setiap host yang terkoneksi (1 Laptop Config, 2 

Laptop Client). 

5. Konfigurasi NAS server berbasis Raspberry-Pi 3. 

6. Penyimpanan digunakan pada harddisk external. 

7. Parameter pada pengujian Quality of Service (QoS) digunakan delay, 

packet loss,  troughput dan kecepatan file-share (upload-download). 

8. Konfigurasi Samba Domain Controller (DC) dan Lightweight 

Directory Access Protocol (LDAP). 

9. Keamanan sebatas autentikasi LDAP. 

10. Wireshark digunakan dalam pengambilan data delay, packet loss dan 

throughput. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat darimpenelitian NASmini adalahmuntuk mengembangkan 

NetworkmAttached Storagen(NAS) darimpenelitianmsebelumnya  sehingga 

menghasilkannalatnyang lebihnbaik dan mudah digunakan dalam bisnis 

semua kalangan. NAS memudahkan penyimpanan, sehingga data-data yang 

bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang bersangkutan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

1.6.1 BAB I 

Pada bab satu akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah dan manfaat dari penelitian NAS ini. 

1.6.2 BAB II 

Pada bab dua akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka atau dasar 

teori yang digunakan pada penelitian NAS ini. 
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1.6.3 BAB III 

Pada bab tiga akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian 

yang digunakan pada penelitian NAS ini mulai dari studi litelature, 

perencanaan, perancangan, instalasi, konfigurasi dan bentuk pengujian 

NAS. 

1.6.4 BAB IV 

Pada bab empat akan dijelaskan mengenai hasil pengujian dan 

analisa yang telah diperoleh dari pengujian yang dilakukan pada 

penelitian NAS ini. 

1.6.5 BAB V 

Pada lima ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan yang diambil 

dari adanya penelitian NAS dan juga saran untuk penelitian NAS 

kedepannya. 


