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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas tentang analisa dan perancangan aplikasi backup 

untuk menduplikasi data yang terdapat pada router mikrotik. Dalam proses backup 

data pada sebuah router melalui aplikasi, terlebih dahulu dilakukan proses 

scheduling pada apikasi tersebut, setelah proses selesai dihasilkan suatu data yang 

siap untuk di backup. 

Untuk melakukan proses backup seperti yang dimaksud maka diterapkan 

Implementasi FTP (File Transfer Protokol) untuk melakukan proses backup deta 

yang terdapat pada router mirotik. 

3.1 Analisa Masalah 

         Data merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah jaringan 

komputer.Namun umumnys data kurang dijaga dengan baik dalam sebuah jaringan 

komputer. Sehingga sering kali data dalam jaringan mengalamin kehilangan 

maupun kerusakan yang banyak sekali faktor penyebabnya . Aplikasi backup ini 

berbasis web yang tujuan untuk mempermudah dalam menampilkan data yang 

terduplikasi kepada administrator.  

       Pada penelitian ini akan di bangun aplikasi yang dapat membackup data. 

Aplikasi yang di bangun berfungsi untuk melakukan duplikasi data. Untuk 

meningkatkan kerjanya digunakan FTP (file transfer protokol).  

3.2 Rancangan Topologi Sistem 

Pada tahap ini, akan dibahas topologi dari sistem backup yang di bangun. 

Berikut merupakan gambar topologi yang akan di gunakan untuk membangun 

sistem backup menggunakan FTP (File Transfer Protokol) :  
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  Gambar 3.1 Topologi sistem implementasi FTP sebagai server backup. 

 

Pada gambar topologi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pada gambar diatas bisa digambarkan bahwa Ubuntu yang terhubung 

dengan Mikrotik menggunakan sebuah Switch; 

b. Pada sebuah Ubuntu terinstall  FTP ( File Transfer Protokol) dan sebuah 

Web Interface; 

c. Pada Mikrotik dikonfigurasi Firewall ,Script dan Schduler. 

3.3 Analisa Kebutuhan Sistem 

     Analisa sistem bertujuan untuk memahami dengan sebenar-benarnya kebutuhan 

dari sistem yang akan dirancang dan mengembangkan sesuah sistem yang baik 

untuk kebutuhan. Kebutuhan yang meliputi perangkat keras (hardware), perangkat 

lunak (software). 

3.3.1 Perangkat Keras (hardware) 

Dalam pembuatan sistem ini dibutuhkan computer sebagai perangkat keras. 

Spesifikasi komputer yang digunakan adalah : 
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a. Processor                 : Intel(R) Core(TM) i3-2330M @2,2 Ghz 

b. RAM                       : 2GB DDR3 

c. HDD                        : 500 GB 

 

3.3.2  Perangkat Lunak (Software) 

a. OS : 

 

 

b.  Virtual Box           : versi 5.1.14 r112914 (qt5.6.2) 

c. WinBox 

3.4 Perancangan Sistem 

      Dalam tahap ini, terdapat beberapa proses perancangan yaitu meliputi sistem 

dari scheduling router mikrotik dan sistem FTP (File Transefer Protokol),  Web 

Server pada Ubuntu. 

3.4.1 Perancangan Implementasi FTP (File Transfer Backup) Sebagai Server 

Backup 

          Pada implementasi ini, FTP (File Transfer Protokol) sebagai backup dan akan 

ditampilkan ke Web Server menggunakan Sistem Operasi Ubuntu. Berikut adalah 

gambar yang akan menjelaskan sistem backup yang akan dilakukan terhadap 

mikrotik.  

Gambar 3.2 Alur kerja Implementasi Server Backup. 

Mikrotik 5.18 32bit 

 

Ubuntu Server 12.04 i386 32bit 
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Dalam Implementasi sistem backup, FTP (File Transfer Protokol ) berfungsi 

untuk mentransfer setiap data yang terdapat pada jaringan sebagai hasil dari 

backup data yang kemudian ditampilkan pada sebuah Web Server. 

3.4.2 Perancangan Sistem Scheduler pada Mikrotik 

         Pada perancangan ini, Mikrotik akan disetting firewall yang bertujuan 

untuk membuka jalan bagi sever masuk ke router, untuk melakukan 

pengambilan data pada router mikrotik. Selanjutanya dilakukan settingan 

Schedule untuk memberikan penjadwalan pada router mikrotik sesuai dengan 

yang di inginkan dan script berfungsi untuk menjalankan perintah schedule 

untuk melakukan backup pada router dan sekaligus mengirim file ke sistem 

backupan. 

 

Gambar 3.3 Alur Script menjalankan perintah/command. 

3.5 Konfigurasi 

Dalam tahap ini, terdapat bebrapa tahap, memberikan susunan atau 

memberikan settingan pada sistem ubuntu dan mikrotik. Agar sistem jaringan yang 

akan dibangun dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Tahap konfigurasi 

pada sistem yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 3.4 Konfigurasi dari Ubuntu dan Mikrotik. 

3.5.1 Konfigurasi Ubuntu 

Langkah- Langkah Konfigurasi pada Ubuntu 

1. Login dulu pada ubuntu dengan memasukan user dan password. Setelah itu 

masuk sebagai root dengan mengetikan perintah “sudo su “ maka akan muncul 

perintah untuk memasukan password sebagai root. 

2.  Masukan perintah seperti gambar dibawah untuk melakukan konfigurasi IP 

Address pada Ubuntu. Menggunakan perintah “nano 

/etc/network/interfaces” 

3. Menyusun konfigurasi Ip pada ubuntu dengan memasukan susunan sesuai 

dengan gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.5 Setting Konfigurasi IP Address. 

4. Perintah untuk melakukan restart pada sistem bertujuan untuk merestart 

konfigurasi pada sistem sebelum adanya perubahan, dan bertujuan agar hasil 

konfigurasi yang baru diterima oleh sistem. Menggunakan perintah “ nano 

/etc/init.d/networking restart” 

5. Perintah ini bertujuan untuk melihat konfigurasi pada network berhasil atau 

tidak. 

 

Gambar 3.6 Melihat IP Address di Ubuntu. 



20 
 

6. Perintah resolv bertujuan untuk menghubungkan ke jaringan serta 

memberikan DNS pada Ubuntu. Menggunakan perintah “nano 

/etc/resolv.conf ” 

7. Tampilan dari resolv disini dilakukan penaman pada DNS  

 

 

Gambar 3.7 Hasil dari perintah nano /etc/resolv.conf. 

 

8. Perintah melakukan update disini ubuntu menggunakan jaringan internet 

untuk melakuakan update data atau paket yang terdapat pada sistem 

menggunakan perintah “ apt-get update ” 

9. Perintah install apache dalam pembuatan web server pada ubuntu. “apt-get 

install apache2” 

10. Perintah ini bertujuan untuk masuk kepada sites-available pada apache2 “ cd 

/etc/apache2/sites-available” 

11. Perintah untuk mencopy dari default www pada sistem ubuntu. Dengan 

mernggunakan perintah “ cp default www” 

12. Perintah untuk masuk ke www dan melakukan setting pada www. 

Menggunakan perintah “ nano www” 

13. Perintah masuk pada setting dari web server  dan akan tampil seperti dibawah 

ini . Menggunakan perintah “ nano /var/www/index.html” 
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14.  Menginstal FTP pada ubuntu menggunakan proftpd dan konfigurasi dari 

profpd.dengan perintah “apt-get install proftpd” lalu memilih standalone ada 

konfigurasi proftpd. 

15. Masuk pada halaman proftpd untuk melakukan konfigurasi proftpd 

Menggunakan perintah “ nano /etc/proftpd/proftpd.conf ” 

 

 

Gambar 3.8 Tampilan dari proftpd.conf. 

16. Setelah selesai melakukan konfigurasi pada proftp lalu restart sistem proftpd 

menggunakan perintah “ /etc/init.d/proftpd restart” 

17. Lalu menjalankan ftp dengan perintah “service proftpd start” 

18. Lalu masuk ke crontab, crontab bertujuan untuk memberikan penjadwalan ada 

server untuk melakukan perintah backup. Menggunakan perintah “ crontab –

e “ 

 

Gambar 3.9  Hasil konfigurasi dari crontab. 

19. Perintah selanjutnya membuat file script.sh  baru dalam keadaan kosong pada 

sistem dengan menggunakan perintah “cd /usr” dan lalu perintah “touch 

script.sh” lalu file script.sh di “chmod +x script.sh”  lalu masuk pada 
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perintah “vi script.sh”. Pada gambar dibawah ini pilih (E) untuk melakukan 

edit pada script.sh. 

 

Gambar 3.10 Perintah backup keseluruhan pada script.sh. 
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Gambar 3.11 Perintah backup masing-masing router pada script.sh. 

Pada gambar 3.10 dan 3.11 perintah keseluruhan dan perintah masing-masing 

pada router terdapat pada satu script.sh yang di bangun. 

20. Setelah semua konfigurasi dalam script.sh sudah terkonfigurasi saatnya 

menjalankan perintah script.sh dengan cara “cd /usr” dan ketikan 

“./script.sh” 
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3.5.2  Konfigurasi MikroTik  

Langkah- langkah Konfigurasi pada Mikrotik 

1. Tahap pertama ialah memberikan nama pada interface ethernet yang 

terdapat pada mikrotik. Dan terdapat 3 ethernet yang diberikan nama 

router1,router2 dan router3 menggunakan perintah seperti pada gambar 

dibawah. 

 

Gambar 3.12 Perintah setting interface. 

2. Perintah melakukan setting dan penambahan ip address pada mikrotik. Dan 

terdapat 3 mikrotik yang memiliki konfigurasi berbeda.menggunakan 

perintah seperti pada gambar dibawah ini.  

  

Gambar 3.13 Perintah untuk penambahan ip address. 

3. Perintah untuk setting NAT dimana bertujuan untuk translasikan paket pada 

router . dan terdapat 3 router berbeda yang akan dikonfigurasi. Konfigurasi 

NAT menggunakan perintah seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.14 Perintah NAT. 

4. Perintah untuk menambahkan DNS pada router dengan perintah “ip dns set 

server=192.168.211.12 allow-remote-requests=yes” lalu ketik perintah “ 

ip dns print “ 

 

Gambar 3.15 Tampilan ip dns. 
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5. Perintah untuk menambahkan al amat ip router gateway pada mikrotik dan 

terdapat 3 router yang akan di konsigurasi ip routenya. 

 

 

Gambar 3.16 Tampilan ip route.  

6. Setelah konfigurasi ip address dan selesai di lanjutkan dengan konfigurasi 

schedule dan script menggunakan winbox. 

 

Gambar 3.17 Konfigurasi scheduler dan script 192.168.211.9. 

Dalam gambar 3.17 konfigurasi scheduler dan script pada ip 192.168.211.9 

berfungsi untuk memberian penjadwalan automatic backup pada router dengan ip 

192.168.211.9 yang dimana bertujuan mendapatkan hasil dari router berupa file 

backup sesuai dengan nama yang tertera pada scheduler dan script. 
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Gambar 3.18 Konfigurasi schedule dan script 192.168.211.10. 

Dalam gambar 3.18 konfigurasi scheduler dan script pada ip 192.168.211.10 

berfungsi untuk memberian penjadwalan automatic backup pada router dengan ip 

192.168.211.10 yang dimana bertujuan mendapatkan hasil dari router berupa file 

backup sesuai dengan nama yang tertera pada scheduler dan script. 

 

Gambar 3.19 Konfigurasi schedule dan script 192.168.211.11. 

Dalam gambar 3.19 konfigurasi scheduler dan script pada ip 192.168.211.11 

berfungsi untuk memberian penjadwalan automatic backup pada router dengan ip 

192.168.211.11 yang dimana bertujuan mendapatkan hasil dari router berupa file 

backup sesuai dengan nama yang tertera pada scheduler dan script. 

 




