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 STORAGE SWITZERLAND 
 

PERSYARATAN NAS UKM: 
MENYIMPAN, MELINDUNGI, DAN BERKOLABORASI

 

 

Usaha kecil biasanya memiliki kurang dari 25 orang karyawan. Dari 

sudut pandang TI, banyak karyawan yang menggunakan laptop dan 

mengandalkan aplikasi berbasis komputer untuk menyelesaikan 

sebagian besar pekerjaan mereka, yang kebanyakan, suite 

produktivitas untuk kantor. Apa yang biasanya merupakan aplikasi 

inti dalam bisnis, seperti paket akunting, kini dapat diakses secara 

online. Ini berarti bahwa untuk sebagian besar UKM “server” pertama 

yang mereka beli adalah server file dalam bentuk sistem network 

attached storage (penyimpanan yang dipasang di jaringan-NAS). 

 

Dalam usaha kecil, sistem NAS harus melakukan lebih daripada 

sekadar melayani berkas. Sistem perlu lebih dari sekadar server 

penyimpanan kantor kecil. Sistem harus menyimpan, melindungi 

dan memungkinkan kolaborasi. Namun tantangannya adalah 

bahwa produsen telah membanjiri pasar dengan perangkat NAS 

yang memiliki berbagai bentuk dan fungsi, dengan variasi yang 

sangat beragam dalam segi kemampuan untuk ditingkatkan, 

perlindungan, dan fitur. Berikut adalah beberapa persyaratan 

utama yang harus diminta UKM dari sebuah sistem NAS. 

 

Sistem penyimpanan seperti ini menguntungkan tidak hanya bisa 

membuat pengguna lebih produktif serta melindungi aset data 

perusahaan tetapi juga menghemat uang yang harus dikeluarkan. 

Sistem ini dapat menggantikan beberapa server file Windows® 

dan menghilangkan kebutuhan lisensi akses klien yang 

dibebankan oleh vendor sistem operasi.  

 

Dua puluh lima lisensi akses dapat bernilai $3.500. Dan itu 

tidak termasuk biaya server, kapasitas penyimpanan untuk 

menjalankan fungsi atau kemampuan untuk melindungi dan 

memungkinkan kolaborasi. 

 

Prasyarat – Kemudahan Penggunaan 

 

UKM tidak memiliki kemewahan seperti organisasi besar yang 

memiliki staf IT khusus. Sebaliknya mereka biasanya 

mengandalkan jasa konsultan independen untuk membantu 

mereka menghadapi tantangan IT. Akibatnya UKM seringkali 

harus “sendirian” ketika membutuhkan dukungan produk. 

Karenanya NAS UKM harus harus mudah disambungkan, 

dikonfigurasikan, dan dikerjakan, kapan saja dibutuhkan. 

 

Perangkat NAS buatan Western Digital® WD Sentinel™ DX4000 

adalah contoh ideal dari solusi yang dirancang untuk dipasang 

langsung ke jaringan yang sudah ada, diaktifkan dan segera 

dapat diakses oleh staf. Tugas yang terakhir harus dilakukan 

adalah membuat pengguna dan sistem siap digunakan. 

 

 

 

George Crump, Analis Senior 
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Persyaratan #1: Menyimpan 

 

Kebutuhan pertama NAS yang sudah jelas adalah menyimpan data 

agar penggunanya dapat mudah mengakses dan berkolaborasi. 

Biasanya dalam lingkungan bisnis kecil, pengguna membuat data 

yang tersimpan pada hard disk dalam laptop atau desktop mereka. 

Walaupun pendekatan berhasil bagi beberapa orang, ini bisa 

membuat data terpisah-pisah di antara berbagai perangkat di dalam 

jaringan. Yang membuat masalah menjadi lebih rumit adalah 

seringkali terjadi kebingungan mengenai lokasi versi terbaru dan 

terbaik saat data ini perlu dibagikan. Karena itu NAS jadi tempat 

yang ideal untuk berbagi semua data bisnis penting. Kebutuhan 

NAS sebagai penyimpanan bersama terpusat saat drive solid state, 

yang biasanya tersedia dalam kapasitas penyimpanan lebih kecil, 

sudah umum menjadi bagian dari laptop. Walaupun drive ini 

memiliki kinerja yang unggul, kapasitasnya tidak cukup besar untuk 

menyimpan data kerja dalam jumlah sedikit. 

 

Penyimpanan NAS perlu fleksibel untuk memenuhi bertambahnya 

kebutuhan UKM, dan peningkatan kapasitas harus mudah 

dilakukan. Idealnya sistem ini harus dimulai dengan minimal dua 

hard disk (yang dibuat serupa untuk alasan perlindungan) lalu 

dikembangkan saat kebutuhan kapasitas meningkat. Sebagai 

bagian dari ekpansi, banyak pengguna ingin beralih dari 

perlindungan yang disamakan (mirrored protection) ini ke RAID 5, 

untuk meningkatkan kapasitas yang tersedia. Ini bisa jadi 

merupakan konversi yang kompleks untuk beberapa sistem NAS, 

karena melibatkan pemformatan dan pemuatan ulang data. 

NAS UKM harus menangani konversi ini secara otomatis tanpa 

harus memuat ulang informasi. Pertumbuhan tidak boleh tercapai 

dengan mengorbankan waktu tidak aktif beberapa hari. 

 

Persyaratan #2: Melindungi 

 

Perlindungan adalah proses berlapis yang seringkali membuat UKM 

menjadi “pusing tujuh keliling”. Ada laptop dan desktop klien yang 

harus dilindungi, ada data pada NAS yang harus dilindungi, ada ada 

kebutuhan untuk memastikan bahwa NAS sedapat mungkin harus 

tersedia, namun catu daya atau hard disk menjadi rusak. 

 

Penggunaan kedua yang umum untuk perangkat NAS adalah 

sebagai cadangan data yang disimpan pada laptop dan desktop 

lokal. Idealnya NAS harus dilengkapi dengan perangkat lunak 

yang akan membuat backup dan melindungi paling tidak direktori 

“my documents” dasar dari para pengguna. Solusi yang lebih 

canggih seperti WD Sentinel DX4000 dari Western Digital, 

memberi kemampuan perlindungan data secara bertahap, 

melindungi seluruh laptop atau desktop sembari memakai jumlah 

penyimpanan yang minimal dengan hanya membuat cadangan 

informasi yang berubah atau baru. Hal ini memungkinkan 

dilakukannya pemulihan dasar dan pemulihan sistem secara 

lengkap, jika terjadi sistem gagal total atau laptop dicuri. 

 

Seiring dengan semakin dipercayanya NAS, dan pengguna mulai 

menggunakan NAS untuk berbagi data dengan pengguna lain, 

NAS akan mulai untuk tidak hanya menyimpan data cadangan 

tetapi juga memiliki data unik. File akan dibuat, diubah, dan 

difinalisasi tanpa harus meninggalkan NAS. 

 

Menyimpan data unik berarti bahwa NAS UKM harus memiliki fitur 

ketersediaan serupa untuk perangkat untuk perusahaan yang lain, 

karena SMB hanya dapat menyimpan satu salinan file. 

“Ketersediaan” berarti memastikan bahwa jika terjadi kegagalan 

fisik, NAS masih bisa menyediakan layanan file sementara 

komponen yang rusak diganti. Ini juga berarti bahwa kegagalan 

satu komponen tidak berarti menunggu unit diperbaik dan semua 

data dikembalikan Sekali lagi dalam dunia dewasa ini, UKM, 

seperti halnya sebuah perusahaan besar, tidak bisa kehilangan 

waktu beberapa jam atau hari tanpa akses ke datanya saat 

memulihkan datanya. 

 

Langkah pertama dalam ketersediaan adalah redundansi. 

Persyaratan utama dari NAS UKM adalah memiliki skema 

perlindungan data, seperti hard disk yang dibuat salinan persisnya 

atau dilindungi oleh RAID. Dengan skema perlindungan ini, 

jika satu drive gagal, drive yang tersisa masih dapat melayani 

penyajian data. Fleksibilitas juga penting di sini. Seperti yang telah 

dibahas sebelumnya, saat kebutuhan kapasitas bertambah, NAS 

juga harus memiliki kemampuan untuk berubah dari konfigurasi 

mirror ke konfigurasi RAID 5. 

 

Banyak sistem UKM SMB menyediakan beberapa bentuk 

perlindungan drive seperti RAID, tapi seringkali berhenti di situ 

saja. Seiring dengan semakin meningkatnya kepercayaan 

pengguna pada NAS, makin banyak NAS dipakai untuk 

menyimpan salinan data yang unik, alih-alih hanya menyimpan 

data cadangan. Dalam hal seperti ini, perlindungan dari lebih dari 

sekadar kegagalan drive diperlukan. Dan ada komponen lain yang 

sekurang-kurangnya memiliki opsi perlindungan redundansi. 
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Antarmuka ethernet, misalnya, dapat gagal, jadi memiliki 

beberapa port harus menjadi persyaratan. Pengguna harus 

mencari sistem NAS yang dapat mendukung pasokan daya 

ekstra. Sekali lagi, walaupun kegagalan komponen seperti ini 

jarang terjadi, namun hal itu bisa terjadi, dan memiliki pasokan 

daya kedua membuat layanan berkas tersedia bagi pengguna 

yang mengharapkannya. 

 

Ketersediaan tambahan akhir yang seringkali terlupa adalah 

penggunaan Uninterrupted Power Supply (UPS) bersama-sama 

dengan NAS. Terputusnya data eksternal mungkin adalah 

“bencana” yang paling sering terjadi pada UKM. Penghentian 

daya tiba-tiba pada NAS dapat menyebabkan data hilang, rusak, 

bahkan rusaknya sistem operasi NAS. Yang ekstrim, hasilnya bisa 

berupa pemuatan ulang sistem operasi NAS dari UKM. 

 

UPS adalah solusi murah yang kebanyakan tidak dimanfaatkan 

oleh NAS UKM. Jika terjadi pemutusan listrik, hampir semua UPS 

akan mencoba untuk memberi sinyal pada inang yang terpasang, 

biasanya melalui kabel USB, yaitu jika daya mati, dan server 

harus memulai proses urutan pematian agar data tidak hilang atau 

rusak. Dengan mempertimbangkan bahwa kebanyakan UKM 

menggunakan laptop dan peralatan jaringan UKM memiliki 

kebutuhan listrik yang relatif rendah, mempertahankan jaringan 

keseluruhan saat dokumen tersimpan dapat dicapai dengan UPS 

yang relatif kecil. 

 

Bagian terakhir dari ketersediaan dan alat proteksi adalah 

melindungi data pada NAS UKM dari ketiadaan karena peristiwa 

yang kecil kemungkinan terjadi seperti kebakaran, banjir, atau 

bencana lain. NAS UKM harus memiliki kemampuan untuk dapat 

digandakan ke perangkat lain atau ke layanan penyimpanan 

berbasis internet. Jika SMB memiliki lebih dari satu lokasi, 

menggandakan informasi yang berubah di antara perangkat NAS 

bisa jadi merupakan solusi yang efektif secara biaya. Namun jika 

SMB hanya memiliki satu lokasi, persyaratan utama dari NAS 

UKAM adalah menggandakan data ke fasilitas penyimpanan di 

luar kantor seperti penyimpanan cloud publik. 

 

 

 

 

 

 

Persyaratan #3: Kolaborasi 

 

NAS sendiri memungkinkan kolaborasi dengan menyediakan 

lokasi sentral untuk menyimpan data bisnis dan file pengguna 

lainnya. Dalam kasus penggunaan inilah yang menjadi penggerak 

utama persyaratan penyimpanan dan perlindungan yang 

tercantum di atas. Di luar itu, kemampuan yang seringkali kurang 

dalam NAS UKM adalah menyediakan akses jarak jauh ke file 

yang tersimpan pada perangkat. Ini adalah salah satu dari alasan 

utama yang dirasa pengguna untuk menyimpan data pada mereka 

dan tidak pada server file di lokasi lain. Menyediakan akses jarak 

jauh akan mendorong penggunaan perangkat dan mengurangi 

biaya membeli sistem pengguna dengan hard disk besar. 

 

Jika UKM ingin mendapatkan lebih banyak dari dolar yang 

diinvestasikan daripada hanya sekadar menggunakan NAS untuk 

cadangan data, akses jarak jauh harus menjadi persyaratan utama. 

Solusi NAS UKM seperti WD Sentinel DX4000 dari Western Digital 

memiliki kemampuan kepada pengguna, karyawan di luar kantor, 

dan mitra tepercaya akses jarak jauh ke file tanpa penggunaan 

perangkat lunak virtual private network (VPN) yang rumit dan 

mahal. Kapasitas ini secara signifikan meningkatkan produktivitas 

pengguna melalui kolaborasi yang lebih mudah yang pada akhirnya 

meningkatkan ROI dari NAS UKM. 

 

Rangkuman 

 

UKM memiliki banyak pilihan saat mempertimbangkan solusi 

NAS. Walaupun banyak pilihan yang tampaknya menarik di atas 

kertas atau mungkin tidak mahal, pilihan ini kurang memiliki 

fungsi atau integritas dalam penggunaan atau aplikasi 

sebenarnya. Dengan memfokuskan pada persyaratan utama 

dalam penyimpanan yang fleksibel, melindungi secara andal, 

dan berkolaborasi secara luas, UKM dapat mengenyampingkan 

berbagai pertimbangan perangkat-perangkat yang tersedia. 

Ini membuat UKM dapat membuat keputusan yang lebih bijak 

pada beberapa pilihan yang lebih sempit namun berkualitas. 

 

 

Tentang Storage Switzerland 

Storage Switzerland adalah firma analis yang berfokus pada virtualisasi dan pasar penyimpanan.  

Untuk informasi lebih lanjut harap kunjungi situs web kami: http://www.storage-switzerland.com 
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