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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Penggunaan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi 

aktifitas organisasi, sehingga apabila layanan tersebut terhenti maka efeknya 

sangat serius, yaitu timbulnya berbagai resiko operasional, resiko reputasi dan 

reputasi pasar. Pencegahan terhadap resiko-resiko tersebut yang diakibatkan 

oleh bencana (disaster) seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, tsunami dan 

lain-lain dapat dilakukan dengan menyusun rencana pemulihan bencana 

Disaster Recovery Plan (DRP) dengan dukungan Disaster Recovery Center 

(DRC) sebaagai tempat  penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada 

saat terjadinya bencana yang mengakibatkan Data Center yang ada mengalami 

gangguan temporary, sebagian atau bahkan rusak total sehingga memerlukan 

waktu yang lama untuk melakukan pemulihan.  

Sebagai perusahaan pertambangan timah terbesar di dunia, saat ini PT 

Timah (Persero) Tbk telah mengimplementasikan System Apllication and 

Product (SAP) Enterprise Resources Planning (ERP)   ECC 6, SAP BI/BO, dan 

SAP SRM di setiap Aplikasi tersebut memiliki database yang menggunakan 

Oracle, database tersebutlah yang akan di replikasikan ke DRC dalam hal ini 

Oracle Data Guard (ODG) yang mana aplikasi tersebut menawarkan metoda 

Recovery yang lebih sederhana dan mudah. Akses dari Pangkalpinang (DC) 

dengan Jakarta (DRC) menggunakan koneksi WAN yang dilayani oleh Telkom, 

Lintas Arta dan XL masing-masing berkapasitas 2MB. Data Center Timah 

berada di Pangkalpinang. Perangkat aplikasi meliputi SAP, Oracle, dan aplikasi 

pendukung lainnya. Metode penyimpanan data menggunakan SAN Storage (HP 

EVA), DRC dibutuhkan sebagai standby Data Center yang berlokasi di Jakarta. 

Di setiap sistem database, kemungkinan terjadinya failure terhadap sistem 

dan perangkat keras selalu ada. Sebelum terjadi failure yang mempengaruhi 

sistem database tersebut maka harus dipersiapkan sistem backup dari database 
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tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin proses operasional harian yang 

penting bisa tetap berjalan, meskipun primary database sedang mengalami 

failure. Berdasarkan survey yang dipublikasikan dalam Disaster Recovery 

Center (DRC), penyebab utama kerusakan data adalah hardware and system 

errors, dengan nilai prosentase 49%. Kemudian disusul oleh human errors 

36%, lalu computer viruses 7%, software corruption 4%, dan yang terakhir 

natural disaster 3%. Setiap kejadian itu menyebabkan sistem mengalami 

downtime yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki. Ada pula downtime 

yang direncanakan, seperti perubahan data, perubahan sistem, perawatan rutin, 

serta pengembangan sistem. 

Kedua jenis downtime tersebut sangat mungkin menyebabkan kerusakan 

data, dan kejadian tersebut sudah seringkali terjadi. Bagi perusahaan, data 

merupakan aset yang sangat penting terutama untuk kelangsungan bisnis 

perusahaan. Dengan rusaknya data, perusahaan dapat mengalami kerugian yang 

sangat besar. Hal inilah yang mendasari pengembangan proyek disaster 

recovery ini. 

Tujuan utama dari penulisan ini adalah menyediakan pengamanan yang 

efektif bagi sistem terhadap kerusakan data. Untuk membantu memaksimalkan 

availabilitas sistem Oracle Database ada banyak cara yang dapat 

diimplementasikan, salah satunya dapat dikatakan sangat efektif yaitu dengan 

mengimplementasikan sistem Oracle Data Guard. Sistem tersebut dapat 

memberikan proteksi data, recovery data, serta availabilitas data sehingga data 

dapat dipastikan ketersediaannya selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu. 

Dalam sistem Data Guard terdapat dua macam Database, yaitu Database 

utama (Primary Database) dan satu atau lebih Database cadangan (Standby 

Database) yang akan digunakan jika primary database mengalami downtime. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis 

mengambil judul “REPLIKASI DATABASE DISASTER RECOVERY 

CENTER (DRC) MENGGUNAKAN METODE ORACLE DATA 

GUARD (ODG) PADA PT TIMAH (Persero) Tbk“ 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam laporan ini dapat 

dirumuskan bagaimana mekanisme Replikasi Database antara DC dengan 

DRC di PT Timah (Persero) Tbk, yaitu:  

a. Bagaimana sistem dapat menjamin kemamanan dan keakurat data serta 

konfigurasi replikasi dari data itu sendiri. 

b. Bagaimana menjamin tingkat availability operational sistem informasi di 

perusahaan  

c. Bagaimana Kelengkapan replikasi yang meliputi kebutuhan user, keamanan 

serta karakteristik data. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan 

tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka yang dilakukan adalah 

mengambil langkah dengan membatasi pembahasan masalah sebagai berikut: 

a. Penjelasan tentang Replikasi Database pada Disaster Recovery Center 

(DRC) PT Timah dengan Oracle Data Guard. 

b. Penjelasan tentang apa itu Disaster Recovery Center (DRC) 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

a. Tujuan dari topik bahasan penelitian ini adalah :  

1) Melakukan analisis proses replikasi dengan menggunakan Oracle Data 

Guard 

2) Melakukan konfigurasi Replikasi aktif-pasif data pada database Oracle 

untuk menyediakan data secara kontinu (continuous data availability) 

dengan menggunakan Oracle Data Guard. 

3) Memberikan solusi konfigurasi replikasi yang dapat menjaga 

ketersediaan data 

b. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini antara lain : 

1) Mencegah terjadinya kehilangan data dengan melakukan replikasi aktif-

pasif antar dua database (primary dan backup database). 
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2) Memberikan strategi konfigurasi replikasi yang dapat menguntungkan 

perusahaan dengan sistem SAP di mana DRC (Disaster Recovery 

Center) yang siap untuk UP tidak lebih dari 2 jam apabila terjadi 

bencana di Data-Center TIMAH Pangkalpinang. 

3) Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan sistem -sistem 

yang lain untuk penerapan sistem yang high availability. 

4) Memberikan pemahaman dan gambaran terhadap DRC (Disaster 

Recovery Center).  

5) Untuk memahami pentingnya melakukan pengamanan/backup data 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

a. Lokasi penelitian :  

 Penelitian mengambil tempat pada Kantor PT. Timah (Persero) Tbk di 

Pangkalpinang satuan kerja IT yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman 

No, 51 Pangkalpinang. 

b. Jenis Data 

Data diperoleh dari server SRM yang ada di Data Center Pangkalpinang. 

c. Metode Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan. Peneliti mengamati secara langsung ke tempat yang 

dijadikan lokasi penelitian.  

2) Wawancara / Diskusi 

 Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Peneliti akan 

menggunakan teknik wawancara, dimana peneliti akan bertatap muka 

secara langsung dengan BASIS dan ABAPER perusahaan mengenai 

proses bisnis yang sedang berjalan. 
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3) Studi Kepustakaan 

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data tambahan dengan 

mencari dan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan 

topik penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan mengkaji teori-teori 

serta data-data ilmiah lain dari berbagai literatur yang akan dijadikan 

pedoman penulisan penelitian ini dan sumber - sumber panduan lain 

seperti buku teks dan situs internet yang berkaitan dengan topik 

penelitian ini. 

d. Metode Analisis 

Analisis dilakukan terhadap sistem berjalan pada perusahaan. Penulis juga 

melakukan analisis perbandingan proses dengan menggunakan Oracle Data 

Guard serta analisis proses replikasi secara aktif - pasif (live standby) dan 

aktif - aktif (bi-directional replication) pada database Oracle. 

e. Metode Perancangan 

Metode perencanaan yang digunakan dalam proses replikasi database ini 

antara lain: 

1) Perancangan dan Implementasi dengan Oracle Data Guard. 

2) Perancangan dan Implementasi replikasi aktif-pasif dengan 

menggunakan Oracle Data Guard untuk menyediakan data secara 

kontinu (continuous data availability) 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sebagai pedoman dalam penulisan laporan, penulis menyusunnya ke dalam 

lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara keseluruhan 

setiap bab saling berkaitan satu sama lain.  Kelima bab tersebut diuraikan dengan 

struktur yang dapat dilihat dari penjabaran di bawah ini : 

BAB I : Pendahuluan 

Berisi tentang beberapa hal umum tentang maksud dan tujuan penulisan 

skripsi serta pelaksanaan penelitian pada Perusahaan PT. Timah (Persero) 

Tbk sebagai acuan dalam menerapkan Replikasi Database Disaster 
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Recovery Center (DRC) menggunakan metode Oracle Data Guard 

(ODG), yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan mamfaat, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II : Landasan Teori 

Menjelaskan tentang definisi, teori, antara lain Disaster Recovery Plan 

(DRP), Disaster Recovery Center (DRC), Oracle Database, Konsep 

Oracle Data Guard, SAP dan topologi jaringan dengan mengedepankan 

proses replikasi database disaster recovery center (DRC). 

  

BAB III : Pemodelan Proyek 

Menjelaskan tentang Objective Proyek, Identifikasi Stakeholder, 

Identifikasi Deliveriables, Penjadwal proyek, Work Breakdown Structure, 

Milestone, Jadwal Proyek, RAB (Rencana Anggara Biaya), Struktur Tim 

Proyek, Analisa Resiko, Meeting Plan. 

BAB IV : Analisis Masalah dan Perancangan 

Menjelaskan tentang analisa masalah dan perancangan yang berisikan 

konsep, alur, dan pola pikir repliaski, bagaimana sistem replikasi database 

ini nantinya akan berjalan, dan tahap-tahap yang diperlukan dalam 

menjalankan sistem replikasi database ini dengan disertai dengan metode 

atau teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian serta 

menyelesaikan masalah yang dimulai dari perancangan data sampai 

kepada terselesaikannya masalah. Pada bab ini berisi paparan 

implementasi dan pengujian, analisis hasil replikasi, kesimpulan, dan 

saran. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta saran 

yang berhubungan dengan penyusunan skripsi 


