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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat  pesat.

Tidak hanya semakin meningkat akan fungsinya dan kebutuhannya juga berbeda.

Salah satu teknologi yang tergolong cepat dalam perkembangannya adalah jaringan

komputer (network ) dalam sekala Local Area Network (LAN) maupun dalam

sekala luas (internet).  Dengan adanya perkembnagan  Jaringan komputer maka

sangat memungkinkan terjadi hubungan antara komputer satu dengan komputer

lainnya dalam waktu bersaamaan ,cepat dan efisisen .Penerapan jaringan komputer

saat ini tidak hanya terbatas dalam salah satu bidang saja akan tetapi sudah

merambah di segala bidang termasuk untuk keperluan dalam pendidikan.

Dalam jaringan komputer data merupakan hal yang wajib di jaga dan dilindungi.

Kehilangan data pada sebuah jaringan adalah hal sangat sering terjadi. Tidak jarang

kehailangan data maupun kerusakan data diakibatkan oleh gangguan pada router

seperti router yang tiba tiba mati atau bahkan router yang mengalami kerusakan

fungsinya. Oleh sebab itu di perlukan pengamanan data. Pengamanan data tersebut

berupa mendupilkasi data yang sudah ada atau lebih dikenal dengan backup.

Backup data pada suatu jaringan memiliki fungsi untuk memberikan duplikat data

ketika terjadi terjadi kerusakan pada suatu router pada jaringan.

Diharapkan dengan adanya Backup data pada suatu jaringan mampu untuk

menjawab permasalahan yang ada. Dan diharapkan Beckup data mampu melindung

data dari kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh permasalahan pada suatu

router jaringan, diharapkan mampu mengefisienkan waktu dalam pengembalian

data pada jaringan dan semakin mempermudah pengguna.

Pada pemecahan sistem backup yang diimplementasikan pada router mikrotik

menggunakan FTP (file transfer protokol). Penulis ingin mengangkat kedalam

Tugas Akhir.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai beikut :

1. Bagaimana cara mengoperasikan system FTP pada ubuntu sebagai

server backup ?

2. Bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik agar dapat melakukan

backup ke server secara otomatis ?

3. Bagaimana cara menguji hasil dari backup data dari mikrotik ke ubuntu

?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebaai berikut :

1. Ubuntu Server 12.04 i386;

2. Semua data di mikrotik di backup ke ubuntu.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari

tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan FTP sebagai server backup data secara otomatis;

2. Konfigurasi mikrotik agar dapat melakukan backup ke server;

3. Mendapatkan hasil dari backup data.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam laporan Tugas Akhir ini maka

penulisan di bagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan meliputi latar belakang masalah ,

tujuan, rumusan masalah, batasan masalah,

metodologi penyelesaian masalah, dan sistematika

penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang Sistem Backup , FTP

(file transfer protokol), Web server, Firewall,

Schedule, Script.
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BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana

proses implementasi backup menggunakan FTP

(file transfer protokol) saebagai server backup

mikrotik.

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem

Bab ini membahas tentang implementasi ,pengujian

dan analisa kerja sistem setelah terbentuk, kemudian

menguji untuk mengetahui apakah sistemm telah

berjalan dengan baik.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang

diperoleh dari hasil implementasi dan dalam tugas

akhir ini untuk di kembangkan.




