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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1 Analisis Kebutuhan 

2.1.1   Personal Computer ( PC ) 

 

 

Gambar 2.1 Personal Computer 

 Personal Computer  adalah hardware komputer yang telah siap 

untuk digunakan jika telah terpasang sistem operasi. Spesifikasi  minimal 

yang dibutuhkan adalah: 

 Linux Ubuntu ubuntu-11.10-desktop- i386 

- Memori Minimal 512 MB (disaranka lebih dari 512) 

- Proccessor 1GB atau lebig tinggi 

- Hardisk minimal 50 GB (disarankan menyesuaikan 

kebutuhan) 

- NIC (Network Interface Card) 
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 Linux ubuntu-11.04-server-i386 

- Memori 256 MB (disarankan minimal 512 MB) 

- Proccessor 1 GB atau lebih tinggi 

- Hardisk minimal 50 GB (disarankan menyesuaikan 

kebutuhan) 

- NIC (Network Interface Card) 

 

2.1.2 OS Linux ubuntu-11.10-desktop- i386 dan Linux ubuntu-11.04-

server-i386 

 

Gambar 2.2 Logo Linux Ubuntu 

  Operating system atau disingkat OS merupakan perangkat lunak 

yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer, dan 

menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. 

Sistem operasi yang digunakan dalam pembuataan tugas akhir ini 

adalah Linux Ubuntu ubuntu-11.10-desktop- i386 dan Linux ubuntu-11.04-

server-i386. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang 

berbasiskan Debian dan didistribusikan sebagai software bebas dibawah 

lisensi GPL (General Public License) sehingga dapat kita peroleh secara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_keras_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Debian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_and_open_source_software&action=edit&redlink=1
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gratis dengan mengunduhnya disitus resminya yaitu 

http://www.ubuntu.com/download. Linux Ubuntu Dekstop merupakan 

sistem operasi yang biasa digunakan pada komputer dekstop sedangkan 

Ubuntu Server merupakan sistem operasi yang dikhususkan untuk 

kebutuhan penggunaan dalam hal server yang memiliki kinerja yang jauh 

lebih ringan dibanding sisteom operasi dekstop karena tampilanya hanya 

berupa konsole.  

 

2.2 Prinsip Kerja 

 

Gambar 2.3 Diagram alir backup 

Diagram di atas menjelaskan alur kerja system beackup otomatis 

yang akan dikerjakan. Pertama aplikasi cron (untuk autho runing 

program/command) yang telah diatur dengan pemicu berupa waktu/jam 

tertentu akan menunggu waktu pemicu tersebut. Jika konfigurasi cron 

untuk menjalankan program rsync (untuk backup) disetting setiap pukul 

01.15 dini hari, maka saat waktu komputer menunjuk pukul 01.15 cron 

akan memanggil script yang telah di tuliskan pada file crontab sehingga 
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command yang telah dituliskan tersebut akan dijalankan. Dapat dikatakan 

cron merupakan pengganti user untuk melakukan tugas tersebut.  

Kemudian rsync akan mengecek perbedaa data pada directory 

sumber untuk dibandingkan dengan data pada directory tujuan, kemudian 

akan meng-copy data yang berbeda yang pada directory tujuan belum 

ada. Proses persambungan kedua system melalui port ssh. Namun untuk 

masuk ke system root pada masing-masing komputer dibutuhkan 

password root. Tetapi tidak mungkin jika memasukkan password secara 

manual, sehingga dibutuhkan pertukaran id (disebut id_rsa) agar kedua 

system dapat saling terhubung ke system root tanpa harus memasukkan 

password. Maka proses pengiriman dan penerimaan/backup data melalui 

port ssh dapat berjalan secara otomatis. 

 

2.3 Rancangan Jaringan 

Dalam membangun jaringan komputer dibutuhkan topologi jaringan 

yang merupakan gambaran dari jaringan yang akan dibangun. Dimana 

macam-macam topologi adalah sebagai berikut : 

- Topologi ring 

- Topologi bus 

- Topologi tree  

- Topologi star 

- Topologi mes dan fullmes dll. 
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Pada tugas  akhir ini rancangan jaringan sederhananya adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 2.4 Rancangan jaringan 

 

2.4 Komponen Jaringan Komputer 

2.4.1    Kabel 

 Kabel yang digunakan dalam rancangan jaringan ini adalah kabel 

UTP (Unshielded Twisted Pair). Kabel UTP merupakan salah satu media 

transmisi yang paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan 

local (Local Area Network), selain karena harganya relative murah, mudah 

dipasang dan cukup baik. Sesuai namanya Unshielded Twisted Pair 

berarti kabel pasangan berpilin/terbelit (twisted pair) tanpa pelindung 

(unshielded). Fungsi lilitan ini untuk meminimalkan terhadap induksi dan 
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kebocoran. Sebelumnya ada juga kabel STP (Shielded Twisted Pair), 

gambarnya adalah sebagi berikut : 

 

 
 

Gambar 2.5 Kabel UTP 

 

Untuk pemasangan kabel UTP ada dua bentuk, yaitu Straight 

Throught dan crossover  yang biasa dipasang pada konektor RJ45 . 

Straight Throught digunakan untuk menyambungkan antar komputer yang 

melalui perangkat jaringan seperti switch/hub, sedangkan Crossover 

digunakan untuk menyambungkan antar komputer tanpa menggunakan 

perangkat jaringan switch/hub. Kabel UTP memiliki standar pemasangan 

yaitu tipe T568A dan tipe T568B. Susunan sambungan kabel UTP dapat 

di lihat pada gambar di bawah : 
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Gambar 2.6 Susunan warna kabel UTP dan Konektor RJ45 

2.4.2 Kartu Jaringan 

Kartu jaringan (Network Interface Card) merupakan interface 

(antarmuka) yang berfungsi untuk menghubungkan personal komputer 

dengan komputer lain dan peralatan antar jaringan. Kartu jaringan yang 

biasa digunakan adalah kartu jaringan yang mendukung konektor RJ45. 

Kebutuhan kartu jaringan pada rancangan jaringan ini adalah 2 buah 

yang terpasang pada komputer data (1 NIC) dan komputer backup (1 

NIC). 

 

 

 

Gambar 2.7 Kartu Jaringan 
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2.4.3 Router Board 

RouterBoard adalah suatu hardware khusus yang dirancang untuk 

menjalankan RouterOS Mikrotik sehingga bisa menjadi sebuah module 

router.  Mikrotik RouterOS adalah sebuah sistem operasi yang berfungsi 

mengubah PC (komputer) menjadi sebuah router. Pada dasarnya 

RouterOS merupakan sistem operasi Mikrotik RouterBOARD yang 

berbasis Kernel Linux. Sedangkan RouterBoard Mikrotik merupakan 

sebuah router yang didalamnya berisi RouterOS yang sudah di install di 

dalam sebuah Board (seperti motherboard komputer). Pada penelitian kali 

ini mengunaka RouterBoard RB750 yang memiliki 5 ethernet port, 

gambarnya seperti di bawah : 

 

 

 

Gambar 2.8 Routerboard RB750 
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2.4.4 Switch 

 

Gambar 2.9 Switch  

Switch  berfungsi menghubungkan komputer-komputer yang 

terhubung ke LAN. Switch akan menyebarkan informasi dari sumber ke 

semua komputer yang terhubung dengannya. Switch memiliki keunggulan 

yaitu dapat berkomunikasi secara “full-duplex” dan dapat mengalihkan 

jalur serta mem-filter informasi dari sumber ke tujuan dan sebaliknya. 

 


