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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pemanfaatan teknologi tentunya tidak terlepas dari kemungkinan adanya 

bencana ataupun kecelakaan pekerjaan dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. 

Bencana pada teknologi dapat terjadi dikarenakan faktor alam, lingkungan, 

kebakaran, kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, serangan terhadap 

sistem seperti virus, worm ataupun fault system. Data merupakan suatu bahan 

berupa fakta yang dirumuskan oleh suatu organisasi tertentu secara terstruktur 

yang nantinya akan diolah menjadi informasi yang valid. Data merupakan suatu 

hal yang penting bagi suatu organisasi dan perusahaan dikarenakan data 

merupakan dasar dari pengambilan keputusan yang dapat berakibat secara 

langsung pada saat itu juga ataupun tidak langsung pada saat mendatang (Arman, 

2017). 

Universitas Internasional Batam (UIB) merupakan salah satu universitas 

swasta di Kota Batam. UIB saat ini hanya bergantung pada server utama yang 

terdapat di pusat data IT Center. Backup server di UIB ini masih menggunakan 

sistem backup manual dan waktu backup yang tidak terjadwal. Backup data yang 

dilakukan secara manual ini berupa backup dari setiap aplikasi server yang ada di 

UIB. Dalam kondisi tersebut, sangat berbahaya bagi sistem dan data yang ada di 

UIB, mengingat bahwa hanya ada server utama tanpa adanya backup server yang 

otomatis dan terjadwal yang diharapkan dapat menyalin dan menyimpan seluruh 

data. Jika data tidak disalin dan disimpan ke server backup yang aman, maka akan 

sangat sulit untuk memastikan ketersediaan data jika suatu saat data tersebut 
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diperlukan. Pada tahun 2017, UIB mengalami kerusakan pada email dan storage 

server, karena tidak adanya backup system dan replikasi, maka keseluruhan data 

pada server tersebut tidak bisa diselamatkan. 

Untuk mengatasi adanya kemungkinan terjadi bencana yang dapat 

merusak infrastruktur jaringan dan menghilangkan ketersediaan data, diperlukan 

adanya backup-recovery system dan replika server. Backup system ini diperlukan 

untuk mengantisipasi adanya bencana yang mungkin terjadi supaya tidak 

mengalami resiko kehilangan data permanen ataupun down time server yang lama 

dan dapat mempengaruhi proses aktivitas pekerjaan (Andry, 2017). 

Replikasi server merupakan proses penyalinan data server utama ke server 

replikasi yang berada di suatu lokasi tertentu (Basry & Sari, 2014). Replika server 

ini akan menyalin data dengan lengkap dan bertujuan untuk pemulihan data dari 

bencana. Replika server membuat server backup yang sama dengan server utama 

yang disalin. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berniat untuk merancang 

sebuah replika dan backup server yang ada di Universitas Internasional Batam. 

Oleh karena itu, penulis memilih topik laporan kerja praktek ini dengan judul 

“Perancangan dan Implementasi Replika dan Backup Server di Universitas 

Internasional Batam”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar pembahasan topik ini lebih terarah dan terfokus dan mempermudah 

penulis untuk mengetahui perkembangan proyek, maka ruang lingkup yang 

dibahas pada kerja praktek ini adalah: 
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1. Perancangan dan implementasi server replika dan server backup di 

Universitas Internasional Batam. 

2. Perancangan dan implementasi server replika dan server backup 

menggunakan aplikasi Veeam. 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan Kerja Praktek dengan topik “Perancangan dan Implementasi 

Replika dan Backup Server di Universitas Internasional Batam” adalah untuk 

membantu meningkatkan ketersediaan data atau high availability pada Universitas 

Internasional Batam dengan server backup dan server replika yang berada di 

tempat berbeda sehingga data yang ada aman dari bencana dan gangguan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran atau output dari pelaksanaan proyek ini adalah server backup yang 

berada di ruang server Gedung A dan Gedung B, dan server replika yang berada 

di Gedung B Universitas Internasional Batam. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek “Perancangan dan Implementasi 

Replika dan Backup Server di Universitas Internasional Batam”: 

1. Meningkatkan ketersediaan data di IT Center Universitas Internasional 

Batam. 
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2. Mempermudah administrator IT Center Universitas Internasional Batam 

dalam mem-backup data dengan waktu yang terjadwal. 

3. Mengurangi waktu downtime saat terjadinya kegagalan atau down server. 

4. Sebagai penyimpan data cadangan yang ada di server utama IT Center 

UIB. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang masalah, 

ruang lingkup masalah, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, 

dan sistematika pembahasan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka sebagai bahan pertimbangan 

penulis terhadap penelitian ini dan landasan teori yang berkaitan 

dengan perancangan replika dan backup server di Universitas 

Internasional Batam.  

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini memuat tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas kegiatan operasional, dan sistem yang digunakan 

perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional.  
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BAB IV METODOLOGI 

Bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang diterapkan serta 

rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan, 

tahapan dan jadwal pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis yang akan dijalankan 

berdasarkan perancangan yang telah disusun, serta pembahasan 

tentang proyek yang telah diuji coba dan kondisi setelah jalannya 

proses implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi tentang proses yang terjadi pada tahap implementasi dan 

umpan balik yang diperoleh dari hasil perancangan yang 

diimplementasikan pada tempat kerja praktek. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan atas 

keseluruhan laporan ini, temuan-temuan yang diperoleh dari hasil 

analisis dan pembahasan mengenai replika dan backup server yang 

ditemukan dalam penelitian serta rekomendasi yang disarankan untuk 

peneliti pada masa yang akan datang dan diharapkan memberikan 

manfaat. 
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