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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Backup data 

Backup data adalah proses membuat data cadangan dengan menyalin atau 

membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali 

apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. [1] Definisi lain backup data adalah 

memindahkan  atau menyalin  kumpulan informasi (data) yang tersimpan di dalam 

hardisk komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi atau perangkat lain. Data 

atau kumpulan informasi tersebut bisa berupa file dokumen, gambar,vidio, audio, 

system, windows, driver atau softwere atau program tertentu.Backup data secara 

umum diartikan sebagai proses membuat salinan data sebagai cadangan saat terjadi 

kehilangan atau kerusakan data asli [1].

Backup berguna untuk dua tujuan utama, Pertama, untuk mengembalikan 

(restore) data yang mengalami kerusakan akibat bencana alam (misalkan , banjir, 

gempabumi).Kedua , untuk mengembalikan file setelah mengalami kesalahan 

menghapus atau korupsi data. Para pemakai memahami bahwa korupsi data akan 

terjadi,hard drives  akan gagal, motherboard rusak, dan kekeliruan dalam 

menghapus data maka diperlukan backup data file yang merupakan salinan dari file-

file yang masih aktif dalam database sebagai pelindung /cadangan bila file database 

rusak/hilang disebuat backup file[2]. 

Jenis- jenis Backup data 

• Full Backup adalah metode yang mem- backup semua file, folder atau data

.Metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan

metode lainnya .Namun full backup sangat diperlukan ,setidaknya ketika

memulai penerapan sistem backup;

• Interemental Backup adalah metode ini hanya mem-backup data yang telah

berubah semenjak backup terakhir.Metode ini lebih efisein dan menggunakan

media backup dan waktu backup relatif lebih cepat ;
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• Differential Backup adalah metode ini dimulai dengan full backup , lalu 

subsequence backup hanya menyimpan data yang telah berubah setelah full 

backup terakhir; 

• Recorvery adalah proses pengembalian data dari backup data , lalu apabila 

ditemukan kesalahan , maka program tersebut akan mencoba memperbaikinya 

[3]. 

2.2 Jaringan Komputer  

Jaringan komputer adalah suatu kumpulan atau beberapa komputer yang 

dihubungkan, sehingga dapat berkomunikasi, termasuk juga printer dan peralatan 

lainnya yang saling terhubung. Data atau informasi ditransfer melalui kabel 

maupun wireless, sehingga orang yang menggunakan komputer dapat saling 

bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama – sama 

menggunakan hardware/software yang terhubung dengan jaringan. 

Jaringan komputer memungkinkanterjadinya komunikasi yang lebih efisien 

antar pemakai (mail dan teleconference).Jaringan komputer adalah sekelompok 

komputer otonom yang saling menggunakan protokolkomunikasi melalui media 

komunikasi sehingga dapat berbagidata, informasi, program aplikasi dan 

perangkat keras seperti printer, scanner, CD Drive maupunharddisk serta 

memungkinkan komunikasi secara elektronik. Sebuah   jaringan   terdiri   dari   2   

atau   lebih   komputer   yang   saling berhubungan antara satu dengan yang lain, 

dan saling berbagi informasi [4]. 

Konsep jringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika, dari group 

riset Harvard University yang dipimpin oleh profesor H. Aiken. Pada mulanya 

proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang 

harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa   proses tanpa banyak 

membuang waktu kosong maka dibuatlah proses beruntun (Batch Processing), 

sehingga  beberapa  program  bisa  di  jalankan  dalam  sebuah  komputer dengan 

kaidah antrian. Ada beberapa jenis jaringan, yaitu : 
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1. Local Area Network (LAN) 

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 antar 

wilayah dalam satu propinsi yang menggabungkan jaringan LAN. 

3. Wide Area Network (WAN) 

WAN  adalah  jaringan  yang  lingkupnya  biasanya  sudah  menggunakan 

sarana satelit ataupun kabel bawah laut [5]. 

2.3 Router 

Router  adalah perangkat keras yang memfasilitasi transmisi paket data 

melalui jaringan komputer. “Router  merupakan perangkat jaringan yang bekerja 

pada  OSI layer 3”[6].  Fungsi router adalah sebagai penghubung antara dua atau 

lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. 

Router berbeda dengan switch.  

Sebagai ilustrasi perbedaan fungsi router dan switch adalah switch merupakan 

sebuah jalan, dan router  merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing 

rumah berada pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. 

2.4 Linux 

Linux merupakan software yang bersifat free/opensource sehingga untuk 

memperolehnya dapat diunduh secara gratis. Pada awalnya linux merupakan 

system operasi yang cocok untuk jaringan tapi sekarang linux sudah berubah 

menjadi system operasi yang tidak hanya handal dari segi jaringan dan server tapi 

juga sudah menjelma menjadi sistem operasi yang enak dipakai di lingkungan 

desktop baik untuk keperluan pribadi atau bahkan untuk perkantoran. 

Linux sendiri adalah sebuah kernel yang dikembangkan oleh Linus B. 

Torvalds karena terinspirasi oleh kernel MINIX buatan Andy Tanenbaum. Salah 

satu hal penting yang patut untuk dicatat pada Linux adalah pengembangan 

arsitektur komponen dasar yang menitik beratkan pada fasilitas sharing resource 
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untuk aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas GNU/Linux. Misalnya Desktop 

Manager GNOME, menggunakan Bonobo (Built on top of the international 

CORBA standard) untuk sharing resource arsitektur komponen- komponen 

softwarenya. Sampai saat ini ada banyak sekali Distribusi-distribusi linux atau 

lebih dikenal dengan sebutan distro beredar di seluruh dunia. 

Dari sekian banyak distro yang sebenarnya ada beberapa saja distro yang 

paling terkenal, diantaranya ubuntu, debian, linuxmint, fedora, opensuse, 

slackware dan redhat. Sampai saat ini Indonesia sudah memiliki beberapa distro 

yang dikembangkan oleh Komunitas Linux yang tersebar diseluruh Indonesia, 

diantaranya adalah : 

1.   BlankOn Linux;  

2.   Igos Nusantara;  

3.   Zencafe; 

4.   Linux Biasawae;  

5.   Garuda;  

6.   Xnuxer. 

Dari sekian banyak Linux yang dikembangkan di Indonesia, BlankOn merupakan 

linux yang mampu masuk kedalam urutan 100 besar distro linux yang ada didunia 

menurut distrowatch.com pertanggal 13 februari 2012 dengan menduduki posisi 

ke-83. BlankOn merupakan distro linux yang dikembangkan oleh Yayasan 

Penggerak Linux Indonesia (YPLI) dan tim Pengembang BlankON [7]. 

Berikut ini beberapa kelebihan Linux dibanding sistem operasi lain: 

• Aman dari virus. Linux dibandingkan dengan sistem operasi lain relatif lebih 

aman dari virus karena sistem Linux yang sedemikian rupa menghambat 

aktivitas virus yang hendak menginfeksinya. 

• Gratis. Semua orang dapat menggunakan Linux tanpa harus mengeluarkan 

uang sepeserpun. 
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• Termasuk driver. Linux memiliki kumpulan driver yang dapat digunakan tanpa 

harus memasang driver tambahan. Walaupun kita harus memasang driver 

tambahan, prosesnya pun mudah dan tidak sulit. 

• Tidak mengenal fragmentasi. Pengguna yang pernah menggunakan Microsoft 

Windows pasti pernah mengenal istilah defrag. Linux menggunakan sistem file 

yang memiliki keunggulan untuk mereduksi fragmentasi. Dengan demikian 

kinerja baca tulis ke hardisk menjadi tetap terjaga kecepatannya. 

• Tidak memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi. Linux cukup ringan, 

dengan spesifikasi komputer yang biasa saja kita dapat merasakan kecanggihan 

Linux secara maksimal. Komunitas yang saling membantu. Linux memiliki 

komunitas yang sangat besar dan tidak segan untuk membantu pembaca 

apabila memiliki kesulitan. 

• Multi User. Satu komputer dengan sistem operasi Linux dapat digunakan oleh 

banyak pengguna secara bersamaan. 

• Mendukung beragam sistem file. Ada banyak sekali sistem file yang didukung 

oleh Linux. Diantaranya yang paling dikenal adalah Ext2, Ext3, Ext4, FAT16, 

FAT32, NTFS, dan lain-lain. Jadi Linux bisa membaca sistem file milik 

Microsoft Windows sedangkan Microsoft Windows sampai saat ini belum bisa 

membaca sistem file Linux secara baku. 

• Linux bisa menjalankan aplikasi Windows. Dengan bantuan aplikasi seperti 

Wine, kita dapat menjalankan aplikasi Windows di Linux. Meskipun tidak 

kompatibel dengan semua aplikasi Microsoft Windows, sudah banyak aplikasi 

yang berjalan dengan baik dengan bantuan Wine. 

• Handal di desktop maupun server. Dulu (hingga sekarang) Linux dikenal 

sebagai sistem operasi yang handal jika dipasangkan sebagai sistem operasi 

server[8].  

2.4.1 Ubuntu 

Pada Tahun 2004, seorang pengusaha kaya asal Afrika Selatan Mark 

Shuttleworth mengumpulkan para Developer Debian dan menanyakan apakah 

sistem operasi yang ada sekarang sudah cukup memuaskan atau belum. Jika 

belum, Mark memberi tantangan pada mereka untuk membuat sebuah sistem 
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operasi yang mudah digunakan, tanguh, dan diharapkan dapat memuaskan 

pengguna dibandingkan sistem operasi yang sudah ada pada saat itu. 

Selanjutnya para developer tersebut menyanggupi dengan membuat 

sebuah sistem operasi yang sama sekali baru. Sistem Operasi baru ini dibangun 

berdasarkan kernel linux dan aplikasi-aplikasi  open  sources. Tim pembangun 

sistem operasi tersebut dinamakanWarthogs,dan  berdasar  nama  team inilah  

kode  rilis  Ubuntu  pertama  kali diberikan, yaitu Ubuntu 4.10 Warty Warthogs. 

Kata Ubuntu sendiri berasal dari bahasa Afrika yang berarti Kemanusiaan untuk 

Sesama [9]. 

2.5 FTP ( File Transfer Protokol ). 

FTP (File Transfer Protokol ) sampai saat ini masih menjadi media favorit 

yang digunakan untuk melakukan transfer file melalui jaringan internet terutama 

file-file yang berukuran besar. Hal ini disebabkan media komunikasi seperti email 

memiliki keterbatasaan untuk melewatkan ukuran file yang besar [8].FTP ( File 

Transfer Protokol ) merupakan salah satu aplikasi dari TCP/IP yang banyak 

digunakan untuk memindah atau mengcopy file dari komputer satu ke komputer 

lainnya. Apliasi ini adalah aplikasi yang telah dikembangkan sejak awal 

perkembangan internet. File transfer protokol adalah protokol sekaligus program 

yang dapat digunakan untuk melakukan operasi file dasar pada remote host dan 

untuk mentransfer file antar host. Sebagai sebuah program file transfer protokol 

dapat dioperasikan pengguna untuk melakukan perintah file secara manual. 

Sebuah FTP Server adalah suatu server yang menjalankan software yang 

berfungsi nuntuk memebrikan layanan tukar menukar file dimana server tersebut 

selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan (request) dari 

FTP client . Sebuah FTP Server dapat di set sebagai FTP publik sehingga setiap 

orang dapat mengakses data-data yang ada di server FTP dengan menggunakan 

login anonymouse atau non anonymouse.Selain itu,FTP juga dapat di set agar 

server hanya dapat diakses oleh user tertentu saja dan tidak untuk publik [10]. Fungsi 

FTP Server adalah menjalankan perangkat lunak yang digunakan untuk pertukaran 

file (File Exchange), yang selalu siap memberikan layanan FTP apabila 

mendapatkan request atau permintaan dari FTP Client. FTP Client adalah komputer 
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yang meminta koneksi ke FTP Server untuk tujuan tukar menukar file (Upload dan 

Download File).[11] 

Tujuan dari FTP Server adalah sebagai berikut : 

a. Untuk sharing data ; 

b. Untuk menyediakan indirect atau implicit remote computer; 

c. Untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user; 

d. Untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. 

Manfaat FTP (File Transfer Protocol) pada jaringan komputer : 

1. Dengan adanya FTP user dapat melakukan pertukaran file antar komputer 

dengan mudah dan aman. 

2. FTP dapat digunakan untuk melakukan backup dan restore data Website 

dengan mudah. 

3. Dengan FTP memungkinkan transfer data yang reliable dan efisien. 

4. Dengan FTP user dapat melakukan indirect dan implicit remote computer. 

2.6 Web Server 

Web Server adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas menerima 

permintaan client melalui port HTTP maupun HTTPS dan merubah isi yang ada ke 

dalam format HTML.Terdapat beberapa format selain HTML yaitu PHP atau ASP, 

tetapi format-format tersebut hanyalah berfungsi untuk menghubungkan HTML 

dengan database. Web Server saat ini di dominasi oeh Apache yang bebasiskan 

open source dan sudah sangat mudah untuk diinstall. Banyak apliasi yang sudah 

menggabungkan Apache dengan modul-modul lain seperti PHP dan Mysql, baik itu 

yang berbasis windows maupun linux. Aplikasi gabungan itu antara lain adalah 

XAMPP [12]. 

 Pengertian lain Web Server adalah sebuah software yang memberikan layanan 

berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada 

klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser dan untuk 

mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada 

https://bukainfo.com/apakah-https-akan-menjadi-bagian-dari-seo/
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umumnya akan berbentuk dokumen HTML. itulah pengertian web server 

sebenarnya. dalam bentuk sederhana web server akan mengirim data HTML kepada 

permintaan web Browser sehingga akan terlihat seperti pada umumnya yaitu sebuah 

tampilan website [13]. 

2.6.1 Apache  

Server HTTP Apache atau server web/www . Apache adalah server web yang 

dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows 

dan Novell Netware serta platfrom lainnya) yang berguna untuk melayani fasilitas 

web/www ini menggunakan HTTP. 

Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat 

dikonfigurasikan, autentikasi berbasis basis data dan lain-lain. Apache juga 

didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang 

memungkinkan penanganan server menjadi mudah. Apache merupakan perangkat 

lunak sumber terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang dibawah naungan 

Apache Software Foundation [14]. 

2.7 MikroTik 

MikroTik Router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat 

digunakan untuk menjadikan komputer manjadi router network yang handal, 

mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip network dan jaringan wireless, 

cocok untuk digunakan oleh ISP dan provider hotspot". 

MikroTik Router OS, merupakan sistem operasi Linux base yang 

diperuntukkan sebagai sistem network router. Didesain untuk memberikan 

kemudahan untuk penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui 

Windows Application (WinBox). Selain itu instalasi dapat dilakukan pada  

Standard komputer PC (Personal Computer). PC yang akan dijadikan router  

mikrotik tidak memerlukan resource yang cukup besar untuk penggunaan 

standard, misalnya bertindak sebagai gateway. Untuk keperluan beban yang besar 

(network yang kompleks, routing yang rumit) disarankan untuk 

mempertimbangkan pemilihan resource PC yang memadai.[15] 
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2.8 Firewall 

Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang memberi otorisasi pada lalu 

lintas jaringan komputer yang dianggapnya aman untuk melaluinya dan melakukan 

pencegahan terhadapa jaringan yang dianggap tidak aman. Firewall dapat berupa 

perangkat lunak (program komputer atau aplikasi) atau perangkat keras (peralatan 

khusus untuk menjalankan program fire-wall) perangkat yang menyaring lalu lintas 

jaringan antara jaringan. Perlindungan dengn Firewall adalah mutlak diperlukan 

untuk komputasi perangkat seperti komputer yang diaktifkan dengan koneksi 

Internet . 

Firewall berfungsi menjaga keamanan jaringan dari ancaman pihak lain 

yang tidak berwenang. Mengubah , merusak atau menyebarkan data-data penting 

perusahaan merupakan contoh ancaman yang harus dicegah. Firewall beroperasi 

menggunakan aturan tertentu.aturan inilah yang menentukan kondisi ekspresi yang 

memberitahu router tentang apa yang harus dilakukan router terhadap paket IP yang 

melewatinya. Setiap aturan disusun atas kondisi yang telah dibuat kemudian 

menentukan aksi apa yang akan dilakukan router sesuai dengan kondisi terseburt. 

Selain sebagai gateway , mikrotik juga dipadukan dengan kemampyan firewall 

untik mencegah hal-hal yang menggangu dari pihak lain,mengingatkan begiitu 

banyaknya aplikasi yang dijalankan oleh pengguna jaringan. Ada aplikasi yang 

berjalan normal, tetapi ada juga aplikasi yang bersifat mengangu kinerja jaringan. 

Sebagai contoh, paket broadcast yang dilakukan oleh virus dalam paket berlebihan 

yang sering disebut sebagai flooding [15]. 

2.9 Schedule 

Schedule adalah mengatur jam kerja atau jadwal dari suatu sistem mikrotik untuk 

melakukan pembatasan akses,pemblokiran sesuatu situs ,limit bandweidth pada jam 

tertentu dengan kata lain scheduler adalah melakukan penjadawalan penjadwalan 

pada system router mikrotik tergantung apa yang anda inginkan [16].  

 

 

http://jaringankomputer.org/
http://jaringankomputer.org/firewall-pengertian-fungsi-manfaat-dan-cara-kerja-firewall/
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2.10 Script  

Script adalah melakukan perintah /command yang akan script baru dengan 

perinttah untuk melakukan backup router ,sekaligus mengirim file ke sebuah sistem 

tempat backupan [16]. 

Fungsi  Script 

1. Memaintenance task beberapa router; 

2. Mengeksekusi perintah konsul berdasarkan waktu atau event; 

3. Menaikan kecepatan task ada router; 

4. Script terdiri dari perintah konfigurasi dan expresi ( ICE = internal 

console expression ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




