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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 . Latar Belakang Masalah 

 Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan tegnologi sangat cepat 

terutama tegnologi informasi yang menggunaka system computer. Saat  

ini  sering  ditemukan  masalah-masalah  pada  system computer seperti  

terinfeksi virus atau  terjadi crash yang berakibat hilangnya informasi  dan 

data yang  penting. Oleh  karena  itu, dibutuhkan  pem-backup-an  data 

untuk  mengantisipasi  terjadinya  masalah-masalah  tersebut. Umumnya 

pem-backup-an data dilakukan dengan cara meng-copy data-data yang  

penting dari  satu media  ke media  berbeda  seperti  dari hard disk satu 

ke hard disk yang  lain, dari hard disk ke CD atau DVD dan dari hard disk 

ke media lainnya. Tetapi dengan cara mem-backup data secara manual  

memiliki    kekurangan  seperti  menyita waktu yang menjadikan tidak 

efisien. 

 Permasalahan di atas dapat diatasi dengan  system  backup data  

secara otomatis dan terjadwal untuk  membantu  mengamankan  data dan  

informasi. Otomatisasi dengan penjadwalan dilakukan untuk 

mempermudah dan menghemat waktu ataupun menghindari agar tidak 

mengganggu system yang ada. Misalkan pada sebuah server yang pada 

siang hari sangat banyak yang mengaksesnya. Apabila pada siang hari 

dilakukan proses backup dikhawatirkan berpotensi gangguan. Sehingga, 
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dibutuhkan waktu yang tepat untuk melakukan backup data, misalnya 

pada malam hari saat tidak banyak yang mengakses server. Sehingga 

proses backup menjadi lancar tanpa mengganggu system yang sedang 

sibuk. Selain itu system backup ini dapat diterapkan antar jaringan 

computer. Misalkan sebuah atau beberapa computer yang berada di 

gedung yang berbeda dengan server  dan dengan jaringan yang berbeda 

membutuhkan data-data yang ada pada server. Jika computer tersebut 

telah memiliki data-data dari server maka computer tersebut tak perlu 

mengambil langsung ke server saat membutuhkan data, sehingga dapat 

menghemat bandwidth. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah pada penulisan tugas  akhir  ini  adalah  

bagaimana  membangun sistem  yang  mampu  melakukan  manajemen  

backup  data  secara  otomatis  pada  sebuah jaringan komputer sehingga 

dapat digunakan sebagai sarana penyelamat data dari sistem yang  

tergabung di dalamnya. Berbagai masalah  yang  akan  diselesaikan  

dalam pembuatan  tugas  akhir  ini  dikelompokkan dalam beberapa 

skenario berikut ini: 

 Bagaimana  mem-backup  data otomatis  secara  berkala  

disesuaikan dengan kebutuhan . 

 Bagaimana membangun transfer data yang aman dalam jaringan. 
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1.3. Tujuan 

 Dalam pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk : 

 Otomatisasi proses backup menggunakan aplikasi rsync dan 

penjadwalannya menggunakan aplikasi cron pada sistem operasi 

Linux Ubuntu via jaringan dalam jaringan lokal.  

 

1.4. Batasan Masalah 

 Permasalahan yang akan dibahas mempunyai batasan sebagai 

berikut : 

1. Komputer data adalah komputer dengan sistem operasi Ubuntu 

Dekstop  yang data-nya akan di backup. Komputer  backup adalah 

komputer dengan sistem operasi Ubuntu Server untuk menampung 

data backup. 

2. Akses private dari computer backup ke computer data 

menggunakan SSH. 

3. System backup menggunakan rsync dan penjadwalannya 

menggunakan cron.  


