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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Data Center dapat dikatakan sebagai pusat data, karena merupakan sistem yang

memiliki tugas mulai dari pengumpulan data, penyimpanan data, serta pengolahan data. 

Data center merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer 

dan komponen terkait lainnya, seperti sistem penyimpanan data dan telekomunikasi. 

Data center sendiri adalah aset berharga bagi organisasi, karena didalamnya tersimpan 

berbagai data penting yang dimiliki oleh organisasi.

Sebuah data center, harus di desain sebaik mungkin untuk menghindari 

gangguan-gangguan ataupun kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

sebagian ataupun kerusakan menyeluruh pada data yang di simpan dan sistem yang 

dijalankan. Data center dapat diklasifikasikan sebagai salah satu pusat data atau disebut 

juga penyedia layanan yang berada didalam data center. Di dalam data center, pada 

umumnya mendukung data internal diantaranya adalah transaksi dan pengolahan, serta 

layanan website yang didukung dan dikelola oleh teknologi informasi.

Bencana adalah suatu kejadian yang sangat merusak dan tidak dapat diprediksi 

waktu terjadinya. Suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer 

dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan 

data. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia sangat 

rentan oleh bencana dikarenakan posisi Indonesia berada diatas tiga lempeng aktif dan 

cincin api. Reputasi Indonesia sebagai negara rawan bencana, juga tercatat dalam 

laporan The Atlas of the Human Planet 2017 [1]. Datanya menunjukkan, ancaman 

bencana alam telah meningkat dua kali lipat dalam 40 tahun terakhir seturut 

meningkatnya jumlah populasi. Gempa bumi sejauh ini menjadi bencana paling 

mengancam populasi manusia di Bumi. Banjir, menjadi bencana paling sering, paling 

mengancam di kawasan Asia, atau 76,9 persen populasi dunia, Namun secara garis 

besar BNPB mengategorikan sepuluh ancaman bencana di Indonesia yaitu, gempa 

bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, 

kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan gelombang ekstrem.
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Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Jawa Barat adalah sebuah 

instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam lingkungan 

Pemerintahan Jawa Barat. Diskominfo Provinsi Jawa Barat memiliki data center yang 

sangat dibutuhkan untuk pengumpulan data, penyimpanan data, serta pengolahan data.

Kesiapan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dalam menjaga data centernya agar selalu 

baik dan aman ketika beroperasi sangat dituntut. Maka dari itu data center yang ada 

pada Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk menjaga data centernya selalu baik 

terutata dalam hal File Storage dan Backup. Sehingga judul penelitian ini yaitu 

“ANALIS DAN EVALUASI FILE STORAGE DAN BACKUP PADA DATA CENTER

DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP RISIKO BENCANA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan di Diskominfo Provinsi Jawa 

Barat, Maka disimpulkan saat ini Diskominfo Jawa Barat belum memliki DRP 

(Disaster Recovery Plan) untuk meminimalisir data centernya terhadap ancaman risiko 

bencana, sehingga jika dikemudian hari terjadi bencana maka proses bisnisnya akan

sangat terganggu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dirumuskan rumusan masalah. Adapun 

rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kondisi data center yang dimiliki saat ini sudah aman dan sesuai

terhadap risiko bencana yang mungkin akan muncul di kemudian hari?

2. Bagaimana evaluasi dan solusi yang harus Diskominfo Provinsi Jawa Barat 

lakukan dalam menyiasati data centernya terhadap risiko bencana?
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1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini dirumuskan dalam 2 poin. Adapun tujuan yang 

didapat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dari ancaman-ancaman bencana yang mungkin akan 

muncul sehingga kondisi data center Diskominfo Provinsi Jawa Barat aman 

dan sesuai terhadap risiko bencana.

2. Memberikan evaluasi dan solusi kepada Diskominfo Provinsi Jawa barat 

dalam menyiasati bagaiamana memitigasi data centernya terhadap risiko 

bencana.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademisi dan 

manfaat praktisi.  

Manfaat untuk praktisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

diantaranya :

1. Mendapatkan nilai dari risiko-risiko bencana sehingga Disikominfo 

Provinsi Jawa Barat dapat menentukan tingkat prioritas dari sistem 

informasinya dan dapat menentukan file storage serta backupnya yang akan 

di lakukan harus bagaimana.

2. Diskominfo Jawa Barat dapat menjalankan evaluasi serta solusi yang di 

berikan sehingga meminimalisir dampak dari setiap ancaman yang mungkin 

akan terjadi pada data centernya.

Manfaat untuk akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

diantaranya :

1. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya 

penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan evaluasi dan 

solusi terkait risiko bencana terhadap data center.

2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang 

di peroleh secara teori di lapangan.

3. Bagi peneiliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan 

ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.
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1.5 Metode Penelitian

Terdapat batasan dalam penelitian yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Studi Literatur

Yaitu dengan melakukan pencarian teori yang terkait dengan penelitian.

2. Studi Lapangan

Yaitu dengan melakukan observasi dalam penelitian langsung kepada objek 

yang akan di teliti yaitu data center di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

3. Kuisioner

Melakukan pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data subjektif

untuk menentukan solusi yang tepat dengan kondisi saat ini di Diskominfo 

Provinsi Jawa Barat.

1.6 Batasan Masalah

Terdapat batasan dalam penelitian yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Objek peneliatian ini dilakukan di Diskomifo Provinsi Jawa Barat pada 

bagian Egovernment.

2. Berfokus pada risiko-risiko dan solusi jika terjadi bencana pada data center

Diskominfo Jawa Barat.

3. Penelitian ini tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan dalam proses 

implementasi infrastruktur.

4. Penelitian ini hanya memberikan evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan 

untuk implementasi diserahkan seluruhnya kepada Diskominfo Provinsi 

Jawa Barat.

5. Penelitian ini menggunakan framework NIST SP 800-34 Rev.1 namun hanya 

menggunakan 2 tahapan yaitu conduct the business impact analysis dan 

Identify preventive controls. 

6. Penelitian ini batasan pembahasan hanya pada bagian pendukung 

infrastruktur yaitu data center saja, tidak termasuk perangkat-perangkat 

seperti server, perangkat network, software, dan lain-lain.
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1.7 Sistematika Penulisan
Pada dasarnya, penyusunan sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan 

para pembaca dalam mengikuti apa yang dipaparkan dalam laporan tugas akhir ini. 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, berisikan gambaran umum penelitian yang dilakukan meliputi 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, waktu dan tempat penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan yang merupakan panduan dalam penyusunan landasan 

teori.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan isi laporan 

tugas akhir dan definisi Data Center, Layanan utama Data Center, Kriteria 

rancangan Data Center, Telecomunication Standart for Data Center (TIA-

942), NIST SP 800-34 Rev.1.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode pelenitian yang ingin digunakan. 

Metode penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian 

yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti 

merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang 

diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang 

dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

4. BAB IV ANALISIS 

Dalam bab ini menganalisa objek penelitian seperti struktur organisasi, 

mengkemukakan keadaan data center saat ini di Diskominfo Provinsi Jawa 

Barat dan melakukan analisa tingkat kecenderungan dan dampak dari risiko 

akan bencana. 

5. BAB V EVALUASI DAN ROKEMENDASI

Bab ini menjelaskan mengenai evaluasi dan rokemendasi berdasarkan dari 

hasil analisis yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya.
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6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian 

tersebut.

1.8 Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini kurang lebih dikerjakan kurang lebih selama 6 bulan. Lokasi 

kegiatan penelitian di Diskominfo Provinsi Jawa Barat yang beralamatkan di Jalan 

Taman Sari No.55, Lebak Siliwangi, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

Jadwal kegiatan selama proses penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 Timeline

penelitian yaitu :
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Tabel 1. 1 Timeline Penelitian

No Bulan / Minggu
Pengajuan 
Proposal

Pendahuluan
Landasan 

Teori
Metode 

Penelitian
Analisis Evaluasi

Kesimpulan 
& Saran

1. April III

IV

2. Mei I

II

III

IV

3. Juni I

II

III

IV

4. Juli I

II

III

IV

5. Agustus I

II

III

IV

6. September I

II

III


