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Ringkasan Eksekutif 
Semakin banyak manajer usaha kecil dan 

menengah (UKM) yang memikirkan secara serius 

perlindungan data dan strategi penyimpanan 

mereka. Mereka mengetahui bahwa usaha 

mereka bergantung pada komputer dan 

penyimpanan yang menangani pesanan 

pelanggan, milis, data pengiriman, keuangan, 

inventori, penjualan dan banyak lagi. Berbagi dan 

melindungi informasi tersebut sangat vital.  

Pada saat yang sama, semakin meningkatnya derap 

usaha dan kebutuhan mempercepat operasi 

membuat berbagi informasi di antara anggota tim 

penting bagi kepuasan pelanggan dan efisiensi.  

Tapi apakah cara terbaik bagi usaha kecil untuk 

berbagi dan melindungi informasi tersebut?  

Dalam buku putih ini, Anda akan memperoleh 

ikhtisar singkat dan tanpa istilah mengenai pilihan 

yang Anda miliki untuk berbagi dan melindungi data 

bisnis, manfaatnya dan pilihan yang dimiliki usaha 

Anda. Selain mempelajari cara melindungi data 

Anda dari kecelakaan, bencana, atau pencurian, 

Anda akan mempelajari cara membuat usaha Anda 

lebih produktif dan fleksibel. 

Yang harus diketahui setiap usaha 
kecil tentang penyimpanan cloud 
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Pengantar 
Usaha kecil dan menengah seringkali menjumpai 

dua masalah penyimpanan data: cara berbagi 

data usaha yang penting dan cara melindungi 

data tersebut. Keduanya sebelumnya dianggap 

sebagai dua masalah terpisah dan mahal, namun 

dewasa ini, berkat solusi penyimpanan yang 

terjangkau dan terpadu serta penyimpanan cloud, 

masalah-masalah tersebut menjadi lebih mudah 

dan terjangkau untuk diselesaikan. 

Berbagi data menjadi jauh lebih mudah berkat 

jaringan area lokal (LAN) berbiaya rendah, dan 

berkecepatan tinggi. Baik dengan komputer 

tersambung melalui Ethernet maupun Wi-Fi, 

karyawan dapat berbagi data bisnis penting, 

proposal, kontak, atau pertanyaan klien dengan 

cepat.  

Namun apakah yang terjadi ketika karyawan 

sedang berada di luar kantor karena sakit atau 

mengikuti pelatihan? Bagaimanakah Anda 

mengakses data mereka? Bagaimana Anda 

mengetahui bahwa Anda memiliki versi terbaru 

dari proposal yang harus sudah diserahkan hari 

ini pukul 16.00?  

Perlindungan data sebelumnya adalah seseorang 

yang membawa truk berisi salinan data ke luar 

kantor – sebuah proses yang mahal dan rentan 

dengan kesalahan – lalu menunggu sehari atau dua 

hari untuk mengambil kembali data saat dibutuhkan. 

Dewasa ini, layanan penyimpanan yang dapat 

diakses oleh internet – biasanya disebut dengan 

penyimpanan cloud – memungkinkan penyimpanan 

data penting di luar kantor dengan biaya rendah dan 

akses sesuai permintaan 24-jam sehari saat 

dibutuhkan. 

Kita akan membicarakan tentang berbagi dan 

melindungi data bisnis penting dalam beberapa 

halaman berikut. 

Berbagi 
Penyimpanan dulunya adalah penggunaan data 

bersama-sama dengan menyerahkan floppy disk, 

CD, atau USB. Namun 

ketersediaan jaringan 

yang universal telah 

membuat berbagi 

penyimpanan menjadi 

lebih mudah dan cepat. 

Dua cara umum untuk 

berbagi penyimpanan 

adalah iSCSI 

(dilafalkan dengan  

eye-scuzzy-('ī-'skə-zē) 

dan Penyimpanan 

Terpasang Pada 

Jaringan – Network 

Attached Storage 

(NAS). Masing-masing 

memiliki tempat dan 

kelebihannya  

sendiri-sendiri. 

Perangkat iSCSI 

tampak seperti disk 

yang terpasang secara 

lokal, seperti drive C:, 

namun diakses melalui 

jaringan. Data pada 

perangkat iSCSI hanya 

dapat dibaca pada 

komputer yang 

menyimpannya, 

sehingga berbagi data 

menjadi sulit. 

Penyimpan NAS 

menyimpan file yang 

dapat dibaca oleh 

sistem mana saja – 

Glosari  
iSCSI: Protokol yang 
mengemulasi disk yang 
terpasang lokal di seluruh 
jaringan. Seperti halnya disk 
lokal, iSCSI hanya dapat 
dibaca oleh sistem yang 
memasangnya. 

NAS: Perangkat 
penyimpanan file yang 
memungkinkan izin yang 
dibolehkan untuk mengakses 
file dari seluruh jaringan. 

Cloud: Layanan yang dapat 
diakses oleh internet seperti 
penyimpanan atau perangkat 
lunak. Istilah ini diambil dari 
simbol gambar awan (cloud) 
yang digunakan untuk 
menunjukkan jaringan eksternal.

Cloud pribadi: Layanan atau 
sumber daya yang dapat 
diakses internet yang dimiliki 
dan diaplikasikan oleh entitas 
pribadi untuk penggunaan 
pribadi mereka. 

Cloud publik: Layanan internet 
yang tersedia bagi publik. 
Bisa gratis atau berbayar. 

Penyimpanan hibrid: 
Kombinasi penyimpanan lokal 
yang didukung oleh layanan 
cloud publik atau pribadi. 
Biasanya cloud publik digunakan 
hanya jika diperlukan. 

Latensi: waktu antara 
permintaan dan respons. 
Untuk layanan web, latensi 
yang rendah sangat penting 
untuk mempertahankan 
perhatian pengguna, yang 
biasanya membutuhkan 
penyimpanan lokal. 

Penyediaan: proses 
penerapan sumber daya 
seperti penyimpanan atau 
server. 
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tentu saja dengan izin – yang memudahkan 

berbagi informasi melalui jaringan. Untuk itulah 

sistem NAS sangat populer dan menjadi bagian 

yang terus tumbuh dalam pasar penyimpanan 

selama bertahun-bertahun. Perangkat NAS juga 

lebih mudah disiapkan dan dikelola daripada 

sistem iSCSI. NAS adalah pilihan yang jelas 

untuk berbagi data.  

Perlindungan 
Semua perlindungan data berada di seputar satu 

strategi: menyalin data pada perangkat yang 

berbeda. Mengapa? Tidak ada satu perangkat 

pun yang dapat diandalkan 100%. Kebakaran, 

banjir, tornado, gempa bumi, pencurian, dan 

pemutusan listrik berarti tidak ada satu lokasi 

penyimpanan pun yang dapat diandalkan 100%. 

Menyimpan data dengan aman di luar lokasi 

kantor merupakan salah satu fitur utama dari 

cloud. Penelitian telah membuktikan bahwa 80% 

usaha yang mengalami kehilangan data besar 

mengalami kebangkrutan dalam waktu dua tahun.  

Inilah aspek yang menjadi daya tarik utama 

penyimpanan cloud karena dapat memungkinkan 

Anda untuk menyimpan data penting pada cloud 

publik atau pribadi. Sistem produksi yang berada 

di luar kantor yang sudah terbukti ini dikelola oleh 

admin yang terlatih dan berpengalaman yang 

tidak mampu disediakan oleh beberapa bisnis. 

Layanan cloud 
Yang menarik di balik cloud adalah arsitektur IT 

skala internet, dipelopori oleh perusahaan seperti 

Google dan Amazon, jauh lebih rendah biayanya 

daripada sistem IT untuk perusahaan tradisional. 

Untuk usaha kecil dan menengah, layanan cloud 

terpopuler adalah menyimpan data bisnis penting. 

Mengapa? Karena layanan cloud memadukan 

penyimpanan data cadangan (backup) dan 

menempatkan data di luar kantor, aman dari 

bencana alam atau pencurian. 

Cloud publik 
Sebagaimana yang tercermin dalam namanya, 

layanan cloud publik terbuka bagi siapa saja yang 

memiliki kartu kredit dan sambungan internet. 

Layanan ini beragam mulai dari bentuk yang 

sederhana, seperti penyimpanan file online 

hingga aplikasi perangkat lunak bisnis, seperti 

Salesforce.com. Contoh dari layanan cloud publik 

adalah Layanan Penyimpanan Sederhana 

(Simple Storage Service) atau S3 dari Amazon. 

Ini merupakan penyimpanan online publik 

terbesar di dunia, walaupun banyak perusahaan 

lain juga menawarkan layanan penyimpanan 

publik. 

Ada dua keuntungan utama dari layanan cloud 

publik: 

• Anda biasanya dapat memesan sebanyak 

mungkin penyimpanan yang diinginkan secara 

online dengan kartu kredit dan dapat mulai 

menggunakannya dalam beberapa menit. 

• Tidak ada biaya modal yang diperlukan. Biaya 

ini semuanya merupakan biaya operasi dan 

mudah diperhitungkan. 

Cloud pribadi 
Cloud pribadi adalah layanan yang dapat diakses 

melalui internet untuk penggunaan, dan dipelihara 

oleh, bisnis atau organisasi. Cloud pribadi tidak 

menawarkan manfaat penyediaan yang cepat dan 

biaya modal yang rendah seperti cloud publik, 

namun memiliki beberapa keuntungan penting. 
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• Kontrol dan ketenangan hati. Anda mengetahui 

di mana data Anda setiap saat, yang biasanya 

tersimpan di jaringan.  

• Penyiapan yang cepat. Salinan data awal 

dapat dibuat di kantor Anda menggunakan 

jaringan area lokal berkecepatan tinggi yang 

biasanya membutuhkan waktu berhari-hari atau 

minggu untuk menyalin data melalui internet 

pada cloud publik. 

• Pemulihan data yang lebih cepat. Yang 

terpenting adalah ketika data diperlukan, data 

dapat diambil kembali jauh lebih cepat daripada 

yang biasanya mungkin melalui internet dari 

penyimpanan cloud publik.  

Penyimpanan cloud hibrid 
Penyimpanan cloud hibrid adalah kombinasi dari 

penyimpanan lokal di lokasi kantor dengan salinan 

data Anda pada cloud publik di luar kantor. Solusi ini 

menawarkan keuntungan utama dari keduanya. 

Penyimpanan lokal cepat dan tidak mahal. 

Penyimpanan ini dapat diamankan secara fisik dan 

dikonfigurasikan untuk memenuhi setiap kebutuhan 

khusus yang mungkin dimiliki oleh usaha. Pada saat 

yang sama, penyimpanan cloud publik dapat 

digunakan untuk membuat cadangan bisnis penting 

untuk menciptakan salinan yang bebas dari bencana. 

Beberapa sistem NAS dirancang untuk memadukan 

dengan mudah antar layanan cloud publik populer, 

sehingga memudahkan perlindungan informasi 

usaha yang penting, sembari menawarkan akses 

pada data yang ada di lokal dan saat bepergian 

Pertimbangan utama solusi 
penyimpanan SMB 
Kita telah membicarakan tentang pentingnya 

dapat berbagi dan melindungi data, teknologi 

utama, dan masalah operasional penting 

(perlindungan dan pemulihan data). 

Bagaimanakah Anda meracik strategi yang 

dapat dijalankan oleh usaha Anda dengan 

mempertimbangkan semua variabel ini? 

Masalah operasional 
Perlindungan data merupakan prioritas utama. 

Kedengarannya mahal, tapi itu tidak perlu mahal 

karena dalam penyimpanan, yang mahal adalah 

kinerjanya, bukan perlindungannya. Berkat 

kemajuan teknologi terbaru, sedikit sekali usaha 

kecil dan menengah yang memerlukan kinerja 

yang ditawarkan oleh sistem penyimpanan senilai 

lebih dari $50.000+. 

Perlindungan 

Berikut beberapa kiat untuk menemukan 

penyimpanan yang andal, namun murah bagi 

usaha. Carilah sistem penyimpanan yang: 

Perlindungan data RAID. Entah itu data dibuat 

salinan persisnya (mirrored RAID 1) atau 

dilindungi oleh paritas (RAID 5), semua data 

harus memiliki perlindungan terhadap kerusakan 

disk drive. Semua disk drive akan rusak, namun 

kita tidak mengetahui kapan itu akan terjadi.  

Dukungan catu daya ganda. Terputusnya 

pasokan daya listrik dapat merusak data, 

terutama saat menulis. Dua kabel daya yang 

terpasang ke UPS akan menghilangkan risiko ini. 
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Disk drive kelas-enterprise (perusahaan). Disk drive 

untuk konsumen seringkali memiliki integritas data 

lebih rendah daripada drive untuk perusahaan yang 

berkualitas, yang berbahaya ketika menggunakan 

RAID 5. Drive kelas-enterprise juga memiliki MTBF 

(nilai tengah di antara kerusakan) yang lebih besar 

secara signifikan daripada drive kelas untuk 

konsumen. 

RAID 5 dapat dipulihkan dari satu disk drive 

tunggal yang rusak. Ketika disk drive yang rusak 

diganti, data yang hilang dibangun kembali pada 

disk drive baru. Namun pada disk kelas konsumen, 

peluang menjumpai kesalahan yang tidak dapat 

dikoreksi saat merekonstruksi data yang hilang 

angkanya bisa mencapai hingga 40%. Jika 

kesalahan kedua ditemukan, sistem RAID 5 tidak 

dapat menyelesaikan proses pembangunan 

kembali data dan semua data Anda bisa hilang. 

Risiko terjadinya hal seperti ini jauh lebih kecil 

pada drive kelas perusahan karena drive ini 

menawarkan integritas data yang superior. 

Selanjutnya, drive yang dimaksudkan untuk RAID 

biasanya memiliki fitur penanganan kesalahan 

RAID yang telah ditingkatkan yang membantu 

aplikasi tetap berfungsi dan berjalan. 

Pemulihan data 

Pemulihan data usaha Anda sangat penting 

untuk meneruskan kembali operasi usaha yang 

menguntungkan setelah terjadinya bencana. 

Pemulihan data tercepat diperoleh dengan 

penyimpanan yang tersedia di lokal. Namun jika 

bencana terjadi dan penyimpanan lokal tidak tersedia, 

data dapat dipulihkan dari penyimpanan cloud publik.  

Misalnya, katakanlah perusahaan yang memiliki 

20 orang karyawan memiliki data usaha yang 

penting sebesar 500 GB, termasuk email; 

kolateral pemasaran; data akunting dan 

keuangan; semuanya dibuat cadangannya di 

cloud publik. Jika mereka menginvestasikan pada 

sambungan internet berkecepatan 30 Mb/detik, 

dan diasumsikan bahwa penyedia layanan cloud 

mereka memiliki bandwidthnya, mereka dapat 

memulihkan data pada laju 180 MB per menit, 

atau sekitar 11 GB per jam. Bahkan pada laju itu 

pun, butuh sekitar 46 jam untuk memulihkan 

semua data mereka. Itulah alasannya mengapa 

sebagian layanan backup cloud publik 

menawarkan opsi pengiriman data ke hard drive 

dan mengirimkannya dalam semalam ke 

pelanggan. Dengan demikian pelanggan dapat 

memperoleh bandwith yang lebih besar dan 

kembali beroperasi lebih cepat. 

Pengelolaan 
Usaha kecil dan menengah jarang memili ahli IT 

purnawaktu, jadi solusi penyimpanan perlu 

dievaluasi pada beberapa kriteria: 

Kemudahan penggunaan. Penyiapan produk 

yang simpel penting untuk memulai. Pengguna 

yang tidak begitu berpengalaman dapat 

membantu pengelolaan berkelanjutan yang 

mudah dan memastikan keberhasilan 

penggunaan jangka panjang. Misalnya, Anda 

tidak harus memanggil konsultan IT setiap kali 

PC baru dipasang dan membutuhkan backup. 

Biaya. Lihatlah biaya kepemilikan totalnya. 

Apakah biaya di muka termasuk biaya hard disk? 

Berapakah biaya keberhasilan memasang dan 

mengonfigurasikan solusi dalam lingkungan 

Anda? Apakah solusi diberikan bersama semua 

perangkat lunak yang Anda butuhkan untuk 

melindungi data dalam bisnis Anda, termasuk 

biaya lisensi perangkat lunak backup komputer 

untuk komputer karyawan Anda? Anda juga perlu 

memperhitungkan kemampuan peningkatan solusi 

Anda untuk mengatasi pertumbuhan usaha. 
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Automasi. Skema kompleks yang membutuhkan 

pelaksanaan berbagai pita atau disk drive 

sekaligus jarang berhasil dalam bisnis kecil. 

Carilah solusi yang memiliki kemampuan 

melindungi data Anda secara otomatis. Backup 

komputer otomatis dan backup ke cloud harus 

menjadi persyaratan utama.  

Pemulihan data. Pemulihan data yang cepat dan 

mudah penting untuk membuat bisnis Anda 

kembali berjalan sedia kala. Dalam dunia yang 

serba cepat dewasa ini, backup dan pemulihan 

langsung tanpa perangkat lunak sama pentingnya 

dengan pemulihan file/folder. Banyak sekali paket 

perangkat lunak yang akan membuat backup 

sistem Windows®, Linux®, dan Mac® ke 

penyimpanan jaringan. Semua program ini dapat 

dipasang dan dikonfigurasikan untuk melakukan 

backup otomatis setiap malam. 

Apakah strategi penyimpanan 
untuk usaha kecil Anda? 
Sebagai pemilik usaha kecil dengan dukungan 

sumber daya terbatas, inilah saran yang saya 

berikan kepada diri saya dan teman serta klien. 

Memastikan bahwa semua data disalin ke 

penyimpanan kedua, ini termasuk membuat 

cadangan komputer di jaringan Anda ke 

perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan 

dapat dan selalu rusak, biasanya pada waktu 

yang benar-benar tidak tepat. Saya selalu 

memelihara sekurang-kurangnya dua salinan 

data saya. Jika penting, saya memelihara tiga 

atau lebih salinan. Penyimpanan itu tidak 

semahal biaya membuat kembali data yang 

hilang. Gunakanlah secara bebas. 

Gunakan perangkat penyimpanan NAS sebagai 

tempat penyimpanan utama – ada beberapa 

solusi NAS yang mencakup perlindungan RAID 

dan integrasi dengan layanan penyimpanan 

cloud. Ini membuat data tersedia kepada orang 

lain dan menyediakan satu titik untuk membuat 

cadangan data penting ke layanan penyimpanan 

cloud. NAS harus memiliki fitur yang dibahas di 

“Masalah operasional” di atas. 

Data penting harus disalin ke perangkat 

penyimpanan NAS lalu disalin ke layanan backup 

cloud. Jika hal yang terburuk terjadi, data penting 

Anda akan tersedia agar usaha Anda tetap berjalan. 

Usaha bisnis kecil saya tidak memiliki staf IT 

purna waktu, karena itu produses solusi 

penyimpanan memberikan dukungannya pada 

produk dan menawarkan paket dan layanan 

dukungan yang tidak rumit yang cocok dengan 

anggaran usaha kecil. 

Kesimpulan 
Pentingnya perlindungan data dalam usaha kecil 

tidak dapat dikesampingkan. Dewasa ini, setiap 

usaha kecil perlu mengadopsi perlindungan data 

dan strategi pemulihan yang andal. 

Perlindungan dan pemulihan data sangat 

berpusat pada IT dan merupakan masalah yang 

kompleks dan sangat mahal sehingga hanya 

perusahaan besar yang mampu membelinya. 

Pasar baru telah terbuka bagi sistem 

penyimpanan yang tidak hanya efektif secara 

biaya, namun juga mudah dikelola dan 

menyediakan fitur kelas perusahaan tanpa 

membutuhkan staf IT purna waktu. Sistem 

penyimpanan ini umumnya memiliki empat hingga 

delapan hard drive, server bawaan, perangkat 

lunak pengelolaan yang mudah, dan kemampuan 

untuk membuat backup dan melindungi beberapa 

terabita data. 
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Ungkapan lama “jangan menyimpan semua telur di 

satu keranjang” tidak lagi berlaku untuk solusi 

penyimpanan usaha kecil. Penyimpanan cloud 

hibrid – memadukan penyimpanan lokal dan cloud 

terbaik – menyediakan kecepatan dan kontrol di 

penyimpanan di tempat sendiri dan ketenangan 

hati karena mengetahui salinan yang bebas dari 

bencana tersedia di lokasi lain di luar kantor.  
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