
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak 

Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Siak adalah insatnsi pemerintah 

daerah yang berada di Kabupaten Siak yang dipimpin oleh seorang sekretaris 

daerah (SEKDA). Tugas dari SETDA Kabupaten Siak adalah membantu kepala 

daerah yaitu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan 

lembaga teknis daerah, penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan 

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat di Kabupaten Siak. 

2.1.1    Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SETDA Kabupaten Siak 
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2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh penelis 

untuk mendapatkan data, meteri dan acuan dalam pengerjaan penelitian ini. Metode 

menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam bentuk benda. 

Metode dapat diperlihatkan melalui penggunaanya, seprti melalui wawancara, 

pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain sebainya. Peneliti dapat 

menggunakan salah satu, atau gabungan tergantung permasalahan yang dihadapi. 

(Guritno, 20011) 

2.2.1    Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan bila ingin 

mengetahui hal–hal dari responden secara lebih mendalam. Isi wawancara bisa 

mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi ataupun evalusi dari 

responden yang berkenaan dengan fokos permasalahan yang diteliti (Guritno, 

2001). 

2.2.2    Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Obyek observasi bersifat 

perilaku, tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja dan lain sebabagainya 

(Guritno, 2011). 

2.2.3    Studi Literatur 

Studi literatur adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara  mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan 

yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan 

penelitian, dan situs-situs di internet. Tujuannya adalah untuk memperkuat 

permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi 

dasar untuk melakukan penelitian. 
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2.3 Sistem Informasi 

Menurut Oetomo, Budi Sutedjo Dharma 2002,  sistem informasi adalah 

kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur 

untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung 

pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya perusahaan 

(Viviliana Siang, 2009). 

Menurut Abdul Kadir 2003, sistem informasi adalah sejumlah komponen 

(manusia, computer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu diproses 

(data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu 

(Viviliana Siang, 2009). 

Dari pendapat ahli di atas disimpulkan, sistem informasi adalah sautu proses 

pekerjaan  yang teratur yang melibatkan interaksi antara manusia dan perangkat 

teknologi informasi dalam bentuk hardware (monitor, cpu, jaringan computer, dll) 

dan software (system infromasi, aplikasi, dll) yang berjalan dengan sistematis dan 

bertujuan untuk membantu, mempermudah dan meningkatkan hasil pekerjaan suatu 

organisasi. 

2.3.1    Komponen Sistem Informasi 

Menurut O’ Brien & Marakas (2010) , sistem informasi bergantung pada 

sumber daya manusia (pemakai akhir dan pakar sistem informasi), hardware (mesin 

dan media), software (program dan prosedur), data (dasar data dan pengetahuan), 

serta jaringan (media komunikasi dan dukungan jaringan) untuk melakukan input, 

pemrosesan, output, penyimpanan, dan aktivitas pengendalian yang mengubah 

sumber daya data menjadi produk informasi (widyaningsih, 2014). 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah unsur dasar dalam keberhasilan semua sistem 

informasi yang termasuk kedalam sumber daya manusia adalah : 

a. End User 

adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau 

menggunakan informasi dari produk yang dihasilkan. Mereka adalah para 

pelanggan, tenaga penjualan, teknisis, staf administrasi, akuntan atau para 
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manajer. Sebagian besar dari pemakai sistem informasi dalam dunia bisnis 

adalah pekerja ahli, yaitu orang yang sebagian besar waktunya untuk 

berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim serta kelompok kerja yang 

membuat, menggunakan dan menyebarkan informasi. 

b. Pakar Sistem Informasi 

Adalah orang - orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem 

informasi. Yang termasuk kedalam ahli sistem informasi yaitu system 

analys, pengembang software, operator sistem. 

2. Sumber Daya Hardware 

Sumber daya hardware adalah semua peralatan yang digunakan dalam 

pemrosesan informasi. Secara spesifik sumder daya hardware bukan hanya 

mesin, seperti komputer dan peraltan lainya, tetapi juga semua media data, 

seperi objek nyata dalam data yang tercatat dari lembaran kertas sampai 

magnetic disk atau optical disk. Contoh sumber daya hardware dalam sistem 

informasi berbasis komputer adalah : 

a. Sistem komputer, terdiri dari CPU (Central Processing Unit). 

b. Periferal komputer, yang berupa peralatan seperti keyboard atau electronic 

mouse untuk input data dan perintah, layar video, atau printer untuk output 

informasi, dan disk magnetis/optikal untuk menyimpan sumber daya data. 

3. Sumber Daya Software 

Sumber daya software meliputi semua rangkaian perintah yang digunakan 

untuk pemrosesan informasi berupa program dan prosedur. Yang termasuk 

kedalam sumber daya software adalah : 

a. Software sistem, seperti program sistem operasi, yang mengendalikan 

serta mendukung operasi sistem komputer. 

b. Software aplikasi, yang memprogram pemrosesan langsung bagi 

penggunaan tertentu  dalam sistem komputer oleh penguna akhir. Contoh 

: program analisis penjualan, program pengolah kata. 

c. Prosedur, yang mengoperasikan perintah bagi orang-orang yang akan 

menggunakan sistem informasi. Contoh : perintah untuk mengisi formulir 

kertas atau menggunakan software. 



II-5 

 

4. Sumber Daya Data 

Menurut O’Brien & Maraka, sumder daya data adalah bahan baku untuk 

masukan sistem informasi yang dapat membentuk sumber daya organisasi. 

Sumber daya data dapat berupa teks, gambar, audio dan video. Sumber daya 

data  dalam sistem informasi adalah untuk dikelola, disimpan dan di akses oleh 

teknologi manajemen sumber daya data ke dalam database dan dasar 

pemograman. Database menyimpan data yang sudah di proses dan dikelola. 

Dasar pengetahuan menyimpan pengetahuan dalam bentuk seperti fakta, 

aturan, dan contoh kasus dari praktek yang telah berhasil. 

5. Sumber Daya Jaringan 

Menurut O’Brien & Marakas, yang termasuk kedalam sumber daya jaringan 

adalah media komunikasi dan infrastruktur jaringan 

a. Media komunikasi, misalnya kabel  twisted-pair, kabel tembaga, kabel 

serat optik, wireless teknologi gelombang mikro, seluler dan satelit yang 

tanpa menggunakan kabel.  

b. Infrastruktur jaringan, dalam hal ini diperlukan banyak dukunga hardware, 

software, dan teknologi data untuk mendukung operasi dan penggunaan 

jaringan komunikasi. Contoh : pemroses komunikasi seperti modem, 

prosesor antar jaringan,sofware  pengendali,  seperti software sistem 

operasi jaringan dan penjelajah internet. 

2.4 Teknologi Informasi 

Alter (1992), teknologi informasi adalah mencakup perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk melaknsankan satu atau sejumla tugas pemrosesan data 

seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan 

menampilkan data (abdul khadir, 2003). 

Laudon and laudon (2000), teknologi informasi adalah konvergensi antara 

teknologi computer dan teknologi informasi yang menyebabkan system informasi 

dapat dibangun dan berjalan sebagaimana mestinya (widyaningsih, 2012) 

Dapat disimpulkan teknologi informasi adalah semua alat teknologi baik 

hardware ataupun software yang dapat mempermudah dan membantu manusia 
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dalam membuat, mengubah, menyimpan, menghapus dan menyebarkan informasi 

dengan tujuan meningkat pencapaian hasil pekerjaan. 

2.5 Data Center  

Data center merupakan sebuah fasilitas yang digunakan untuk 

menempatkan sistem komputer dan perangkat-perangkat terkait, misalnya seperti 

sistem komunikasi data dan penyimpanan data. Fasilitas ini mencakup catu daya 

redundant, koneksi komunikasi data, pengontrol lingkungan, pencegah bahaya 

kebakaran, serta piranti keamanan fisik (ANSI/TIA-942 : 2012). 

Adapun layanan utama secara umum disediakan oleh data center adalah 

sebagai berikut (Dewandaru,Areif : 2014): 

1. Business Continuance Infrastructure. (Infrastruktur Penjamin Kelangsungan 

Bisnis) 

Data center digunakan sebagai alat untuk melakukan pelayanan maka banyak 

pertimbangan yang dilakukan pada saat memilih ataupun mendirikan sebuah 

data center. Adapun Aspek-aspek yang mendukung kelangsungan bisnis ketika 

terjadi suatu kondisi kritis terhadap data center. Aspek-aspek tersebut  meliputi 

antara lain kriteria pemilihan lokasi  data center, kuantifikasi ruang data 

center, laying-out ruang  dan  instalasi data center,  sistem elektronik  yang  

dibutuhkan, pengaturan infrastruktur jaringan yang terukur, pengaturan sistem 

pendingin dan fire suppression. 

2. Data Center Security Infrastructure (Infrastruktur Keamanan Data Center) 

Terlepas dari fungsi pentingnya untuk memberi pelayanan bagi perseorangan 

maupun sebagai pusat berjalannya setiap kegiatan bisnis yang sangat vital bagi 

sebuah instansi atau perusahaan, maka perlu bagi setiap data center dipersiapka 

sarana untuk menjamin keamanannya. Terdiri  dari  sistem pengamanan fisik 

dan non fisik pada data center.  Fitur sistem pengamanan fisik meliputi  akses  

user ke  data  center  berupa  kunci akses  memasuki  ruangan  (kartu  akses  

atau biometrik) dan segenap petugas keamanan yang mengawasi  keadaan  data 

center  (baik di dalam maupun di luar),  pengamanan fisik juga dapat  

diterapkan pada seperangkat infrastruktur  dengan melakukan penguncian 
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dengan kunci gembok tertentu. Pengamanan non fisik dilakukan terhadap 

bagian software atau sistem yang berjalan pada perangkat tersebut, antara lain 

dengan memasang beberapa perangkat lunak keamanan seperti  access control 

list, firewalls, IDSs dan hostIDSs, fitur - fitur keamanan pada Layer 2 (datalink 

layer) dan Layer 3 (Network layer) disertai dengan manajemen keamanan. 

3. Application Optimization (Optimasi Aplikasi) 

Sebagai platform berjalannya aplikasi dan program-program yang mendukung 

bagi kelangsungan bisnis, dengan adanya data center pengelolaan aplikasi dan 

program – program yang di operasikan dapat dilakukan dengan baik. 

4. Infrastruktur IP 

Data center terdiri dari berbagai perangkat-perangkat yang saling terhubung 

antara satu dengan yang lainnya dan juga berfungsi sebagai media komunikasi 

data,maka Infrastruktur IP menjadi servis utama pada data center. Servis ini 

disediakan pada layer 2 dan layer 3.  Isu yang harus diperhatikan terkait  

dengan layer  2 adalah hubungan antara server farms dan perangkat layanan,  

memungkinkan akses media, mendukung sentralisasi yang handal, loop-free, 

predictable, dan  terukur. Sedangkan pada layer 3,  isu yang terkait  adalah 

memungkinkan Fast Convergence Routed Network (seperti dukungan terhadap 

default gateway). Kemudian juga tersedia layanan tambahan yang disebut 

Intelligent Network Services, meliputi fitur fitur yang memungkinkan 

application Services network-wide, fitur yang paling umum adalah mengenai 

QoS (Quality of Services), multicast (memungkinkan kemampuan untuk 

menangani  banyak usir secara konkuren), private LANS dan policy-based 

routing. 

5. Media Penyimpanan 

Data center juga digunakan sebagai pusat seluruh data – data yang diakses 

olehsemua klien yang terhubung,  tentunya didukung dengan kapasitas memori 

yang besar pula. Agar dapat melayani klien dengan kualitas yang baik, karena 

klien bisa saja mengakses data secara bersamaan dengan kapasitas yang besar 
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2.5.1 Kriteria Umum Rancangan Data Center 

Data center terbagi ke dalam dua 2 katagori: 

1. EDC (Enterprise Data center) Mengoperasikan layanan internal perusahaan 

yang diakses oleh pengguna internal melalui LAN/WAN perusahaan yang 

bersangkutan 

2. IDC (Internet Data center) Mengoperasikan layanan publik yang diakses oleh 

pengguna melalui jaringan internet. Sehingga untuk kebutuhan pengelolaan 

database transaksi perusahaan dapat menggunakan solusi Data center dengan 

katagori Enterprise Data center. 

Dalam melakukan perancangan terhadap sebuah data center, harus 

diperhatikan kedua hal tersebut dengan tujuan mendapatkan data center sesuai 

dengan tujuan pembuatan data center berikut: 

1. Availability 

Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan 

dan terus-menerus bagi suatu perusahaan baik dalam keadaan normal maupun 

dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Data center 

harus dibuat sebisa mungkin mendekati zero-failure untuk seluruh 

komponennya. 

2. Scalability dan Flexibility 

Data center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang 

cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center 

tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara 

keseluruhan. 

3. Security 

Data center menyimpan berbagai aset perusahaan yang berharga, oleh 

karenanya sistem keamanan dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara 

fisik maupun pengamanan non-fisik. 
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2.5.2 Tahapan Desain Data Center 

Terdapat lima proses besar yang diperlukan untuk membangun data center. 

Sesuai dengan standar TIA-942 tahapan tersebut adalah pemilihan lokasi, evaluasi 

infrastuktur bangunan, desain ruangan, pengaturan peralatan dan pelabelan. 

Gambar 2.2 Proses Desain Data Center (diah,hafda : 2008) 

1. Pemilihan Lokasi 

Lokasi merupakan faktor terpenting dalam perancangan data center. Sebuah 

lokasi data center yang ideal adalah lokasi yang menawarkan berbagai kualitas 

seperti perlindungan dari bahaya, akses yang mudah dan fleksibel sehingga 

dapat diakukan pengembangan untuk kedepannya. 

Untuk pemilihan lokasi pembangunan data center, terdapat beberapa ketentuan 

sesuai dengan kebutuhan dari pemanfaatan pembuatan data center. data center 

dapat dibangun pada suatu tempat atau lahan kosong, dapat juga dibuat pada 

satu lantai secara menyeluruh dalam suatu bangunan, ataupun suatu ruangan 

yang dijadikan tempat untuk membangun data center. Selain itu, lokasi data 

center yang dipilih hendaknya terhindar dari resiko-resiko seperti berikut ini: 
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a. Bencana Alam 

Bencana alam yang sering terjadi adalah seperti: gempa bumi, banjir, 

kebakaran, tanah longsor, dll. Walaupun itu diluar kekuasaan kita, tetap 

saja diperlukan upaya-upaya untuk meminimalisir kemungkinan tersebut. 

b. Polusi 

Polusi yang berlebihan berupa partikel asap dari kebakaran, pabrik, 

pestisida, dan lain-lain, dapat merusak server dan peralatan-peralatan Data 

center lainnya. 

c. Interfensi Elektromagnetik 

Interfensi elektromagnetik dapat ditimbulkan dari sinyal telekomunikasi, 

bandara, dan kereta api listrik. Interfensi yang berlebihan dapat 

mengganggu server dan peralatan jaringan. 

d. Getaran 

Getaran yang cukup besar dapat terjadi didekat rel kereta api, bandara, 

kawasan industri, konstruksi jalan, dll. 

e. Suasana Politik 

Suasana politik harus benar-benar diperhitungkan, karena kejadiannya 

sangat tidak bisa untuk ditebak dan disebabkan oleh faktor manusia. 

2. Evaluasi dan Struktur Bangunan 

Setelah ditentukan lokasi yang tepat untuk data center, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah identifikasi struktur bangunan,kondisi 

dinding, atap, lantai merupakan hal penting untuk merancang data center. 

Selain itu identifikasi infrastruktur bangunan data center juga harus meliputi 

desain ruangan data center, desain tata letak perangkat, perancangan ruang 

pendukung yang dimiliki data center, sistem listrik, dan struktur kabel. Ruang 

harus terletak jauh dari sumber gangguan elektromagnetik. Contoh sumber 

kebisingan tersebut termasuk transformer catu daya, motor dan generator, 

peralatan sinar-x, pemancar radio atau radar, dan perangkat penyegelan induksi 

(ANSI/TIA-942 : 2005) 
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3. Ruang Pendukung 

Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, data center perlu dilengkapi dengan 

beberapa ruang pendukung, seperti pada gambar sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 Ruang Pendukung Data Center 

 

a. Ruang Listrik (area 7), dipisahkan dari ruang server untuk menghindari 

interfensi elektromagnetik. 

b. Ruang Jaringan (area 3), merupakan area terpusat tempat dimana semua 

struktur kabel data berakhir. 

c. Loading Dock (area 6), merupakan tempat untuk menerima peralatan 

yang baru datang untuk data center. 

d. Build Room / Staging Area (area 5), merupakan tempat administrator atau 

network engineer untuk membangun dan mengkonfigurasi peralatan yang 

akan digunakan bagi data center, menyimpan peralatan sementara 

sampai proses konfigurasi suatu peralatan tersebut selesai. 

e. Ruang Penyimpanan (storage room) (area 4), digunakan sebagai 

penyimpanan peralatan untuk jangka waktu yang lebih lama. Sehingga 

tidak mengambil ruangan di dalam ruang data center. 

f. Operations Command Center(area 1), tempat dimana karyawan 

memonitor server data center. 
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g. Backup Room (area 2), ruang kerja bagi personil pendukung seperti 

vendor yang melakukan backup dan memonitor server di data center. 

h. Media Storage Area (area 2), untuk penyimpan magnetic, optical, atau 

media lain yang digunakan untuk melakukan backup dari server dalam 

data center. 

i. Vendor Service Area, ruangan khusus bagi vendor dalam melakukan 

sejumlah pekerjaan yang signifikan dalam data center, sebaiknya 

disediakan ruangan khusus untuk mereka, sehingga mereka tidak terlalu 

lama berada dalam ruang data center. 

4. Pelebelan dan Penandaan 

Pelebelan dan penandaan dilakakukan dengan tujuan mempermudah proes 

pendataan untuk semua perangkat yang digunakan oleh data center. Pelebelan 

harus dibedakan untuk perangkat-perangkat yang berbeda, minyalnya dengan 

memberikan awrna yang berbeda. Pelebelan ini juga akan mempermudah 

dalam kegiatan maintenance dan pemeliharan terhadat kelangsungan data 

center. 

2.6 TIA – 942 

Standarisasi data center TIA-942 pertama kali diterbitkan oleh 

Telecommunications Industry Association (TIA) pada april 2005. Hal ini memiliki 

tujuan untuk memberikan standar dalam hal penetapan dan pedoman untuk 

berbagai rancangan ketika membangun sebuah data center baik skala besar maupun 

kecil. Standar ini berisikan perihal yang dibutuhkan bagi desainer data center yang 

memerlukan pemahaman tentang berbagai hal yang bersifat komprehensif  dari 

mendesain sebuah data center termasuk daripadanya  fasilitas perencanaan, sistem 

kabel, serta desain jaringan. (Dewandaru, 2014). 

Desain dari sebuah data center setidaknya harus dapat memenuhi empat 

kriteria agar bisa menjadikannya lebih murah, mudah untuk digunakan, dilakukan 

pemeliharaan dan dilakukan perluasan. Adapun kriteria yang dimaksud dalam hal 

ini yaitu desai harus sederhana, memiliki ukuran relatif, modular (dapat diubah 
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/disesuaikan) serta desain harus fleksibel dan mampu untuk menunjang kebutuhan 

penggunaan dalam jangka panjang. 

Gambar 2.4 Topologi Ruangan Data Center (TIA : 2012) 

 

Dari gambar 2.3  menunjukan tipologi standar data center yang dikeluarkan 

oleh TIA 942. Dalam topologi tersebut setidaknya data center memiliki 4 

komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu jalur akses (pintu utama), ruang 

telekomunikasi, ruangan utama dan beberapa ruangan distribusi atau ruangan 

operasional. Dari keempat komponen utama tersebut, maka sebuah data center 

diharapkan menjadi lebih murah, mudah digunakan, dan dapat dikembangkan jika 

diperlukan pengembangan dari dasi semua sisi. Jika dilihat filosofi dasar pembuatan 

data center, terdapat 5 filosofi sebuah data center, dimana desain data center harus 

sederhana (simplicity), desain data center memiliki ukuran yang relatif 

(scalability), desainnya harus bersifat modular (modularity) dan fleksibel 

Entrance room 
(carrier equip & 

demarcation)

Main Dist Area 
(router, switch 

SAN/LAN)

Office, 
operations 

center, support 
rooms

Telecomunication 
rooms

Horiz dist area 
(LAN/SAN/KVM/

SWITCH)

Horiz dist area 
(LAN/SAN/KVM/

SWITCH)

Horiz dist area 
(LAN/SAN/KVM/

SWITCH)

Horiz dist area 
(LAN/SAN/KVM/

SWITCH)

Equip dist area 
(rack/cabinet)

Zone dist area

Equip dist area 
(rack/cabinet)

Equip dist area 
(rack/cabinet)

Equip dist area 
(rack/cabinet)

Access providers

Backbone cabling

Horizontal cablingHorizontal cablingHorizontal cabling

Horizontal cabling

Horizontal cabling

Horizontal cabling

Backbone cabling
Backbone cabling

Backbone cabling

Backbone cabling

Backbone cabling



II-14 

 

(flexibility) dan mampu menunjang kebutuhan penggunaan jangka panjang 

sehingga diperlukan ruang kerja yang nyaman dan aman (sanity).  

Gambar 2.5 Filosofi Data Center (Yulandi : 2016) 

 

Berikut adalah kategori kebutuhan ruangan pada sebuah data center  

(Dewandaru, 2014) : 

1. Kebutuhan Ruangan Komputer 

Ruangan komputer merupakan sebuah tempat untuk pengendalian lingkungan 

data center maupun sebagai tempat untuk penataan peralatan data center dan 

pengkabelan yang langsung berhubungan dengan sistem komputer dan sistem 

komunikasi lainnya. 

Tata letak ruangan harus sesuai dengan persyaratan peralatan data center dan 

fasilitas penyedia, adapun yang harus diperhatikan seperti: (TIA, 2005) 

a. Kebutuhan floor loading termasuk didalamnya antara lain peralatan data 

center, kabel-kabel, patch cord dan media lantai (static concentrated load, 

static uniform load, dynamic rolling load); 

b. Kebutuhan service clearance  

c. Kebutuhan aliran udara 

d. Kebutuhan pemasangan peralatan data center. 

e. Kebutuhan catu daya dan pembatasan panjang maksimal penghantar 

listrik. 

Data center 

fundamental 

design

simplicity

flexibilitysanity

modularity scalability
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f. Kebutuhan jarak konektifitas peralatan data center (sebagai contoh, jarak 

maksimal antara peralatan periferal dengan console-nya). 

2. Kebutuhan Entrance Room 

Entrance room merupakan tempat yang dipersiapkan sebagai ruangan yang 

memberikan fasilitas  access provider-owned terhadap sistem perkabelan data 

center. Entrance room berfungsi sebagai rumah bagi penyedia akses 

telekomunikasi antar peralatan data center dan biasanya entrance room 

ditempatkan dimana penyedia akses memberikan akses kepada pengguna data 

center. 

Bagian ini merupakan tempat perpindahan tanggung jawab terjadi dimana 

tanggung jawab penyedia data center untuk jalur komunikasi berakhir dan 

dimulanya tanggung jawab bagi pelanggan atas jalur komunikasi tersebut. 

Entrance room akan menampung antara lain yaitu: jalur masuk, blok protector 

untuk kabel copper-pair, peralatan terminasi untuk penyedia akses, peralatan 

penyedia akses dan peralatan terminasi untuk pengkabelan menuju ruang 

komputer. (TIA, 2005). 

3. Area Distribusi Utama 

Area Distribusi Utama (Main Distribution Area (MDA)) ini merupakan 

ruangan sentral dimana titik distribusi untuk sistem pengkabelan terstruktur 

pada data center. Setiap data center seharusnya mempunyai paling tidak satu 

Area Distribusi Utama. Karena router utama dan switch utama bagi jaringan 

pada data center sering kali diletakkan di sini atau paling tidak di sekitar Area 

Distribusi Utama. Pada data center yang digunakan oleh banyak organisasi 

seperti, internet data center, Area Distribusi Utama biasanaya ditempatkan 

pada lokasi atau ruangan yang aman. (TIA, 2005). 

4. Area Distribusi Horizontal 

Area Distribusi Horizontal (Horizontal Distribution Area (HDA)) adalah 

merupakan tempat yang mendukung kepada peralatan area distribusi pada data 

center. Hal-hal seperti LAN, SAN, konsul, dan switch KVM biasanya 

ditempatkan di sini. Pada data center yang memiliki ruang komputer berukuran 

kecil biasanya fungsi Area Distribusi Horizontal di ambil alih dan dijadikan 
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satu dengan Area distribusi Utama untuk peralatan data center terdekat 

maupun keseluruhan ruangan komputer. 

Pada sebuah data center keberadaan Area Distribusi Horizontal minimal 

seharusnya tersedia satu pada setiap lantai. Area Distribusi Horizontal 

tambahan mungkin dibutuhkan sebagai peralatan pentukung untuk 

menanggulangi ketrbatasan panjang kabel. Jumlah maksimal koneksi pada 

setiap Area Distribusi Hotizontal pada setiap lantai harus diatur berdasarkan 

kapasitas dari rak kabel dan jika terdapat ruangan yang tersisa pada rak kabel 

nantinya dapat digunakan sebagai cadangan tempat meletakkan kabel untuk 

data center kedepannya. Pada data center yang digunakan oleh banyak 

organisasi seperti, internet data center, Area Distribusi Utama biasanaya 

ditempatkan pada lokasi atau ruangan yang aman. (TIA, 2005). 

5. Area Distribusi 

Merupakan area dimana media penghubung berupa kabel yang mengubungkan 

atara peralatan-peralatan pada data center di tempatkan. Area Distribusi harus 

dibatasi untuk menampung paling banyak 288 koneksi kabel coaxial maupun 

twisted-pair untuk menghindari kemampatan kabel, dapat ditempatkan secara 

menggantung (overhead) maupun melalui bawah lantai (raised floor). Pada 

Area Distribusi tidak diperbolehkan ditempatkan di dekat perangkat aktif 

terutama yang menggunakan catu daya AC karena akan menyebabkan inferensi 

gelombang elektromagnetis. (TIA, 2005). 

6. Area Distribusi Peralatan 

Area Distribusi Peralatan merupakan tempat yang disediakan untuk perangkat 

akhir data center. Seperti, Sistem komputer, dan peralatan komunikasi. Tidak 

termasuk parangkat akhir yang terdapat pada Ruang Telekomunikasi, Entrance 

Room, Area Distribusi Utama dan  Area Distribusi Horizontal. Peralatan akhir 

data center biasanya adalah perangkat yang berdiri di atas lantai maupun 

peralatan yang dipasang pada rak. 

Kabel horizontal di terminasi pada perangkat keras yang terhubung di dalam 

rak atau kabinet pada Area Distribusi Peralatan. Keberadaan catu daya yang 
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cukup harus diperhatikan untuk setiap peralatan pada rak dan kabinet untuk 

meminimlisir penggunaan kabel sambungan maupun panjang kabel daya. 

Pengkabelan point-to-point diperbolehkan antara peralatan yang berada pada 

Area Distribusi Peralatan asalkan panjang kabel tidak lebih dari 15 m dan harus 

berada diantara peralatan yang berdekatan pada rak maupun kabinet pada jalur 

yang sama. (TIA, 2005). 

7. Ruang Telekomunikasi 

Pada sebuah data center Ruang Telekomunikasi (Telecommunication Room 

(TR)) merupakan tempat yang mendukung pengkabelan ke area diluar dari 

ruangan komputer. Ruang Telekomunikasi normalnya berada diluar ruang 

komputer, tetapi jika perlu dapat juga di kombinasikan dengan Area Distribusi 

Utama maupun Area Distribusi Horizontal. Pada data center boleh terdapat 

lebih dari satu Ruang Komunikasi jika memiliki area ang tidak mampu hanya 

didukung oleh satu Ruang komunikasi saja. (TIA, 2005). 

8. Area Pendukung Data Center 

Merupakan tempat yang berada diluar ruang komputer yang di buat dengan 

tujuan untuk mendukung fasilitas data center. Adapun Area Pendukung Data 

center termasuk diantaranya adalah pusat operator, kantor teknisi, ruang 

keamanan, ruang kelistrikan, ruang mekanika, gudang, ruang equipment 

staging dan galangan bongkar muat. (TIA, 2005). 

9. Rak dan Kabinet 

Rak dilengkapi dengan side mounting rail dengan peralatan dan perangkat 

keras yang terpasang padanya. Kemudian Bedanya dengan kabinet ialah pada 

kabinet biasanya terdapat pintu atas, depan dan pintu belakang yang kadang 

dilengkapi dengan kunci. (TIA, 2005). 

2.6.1 Tier Classification System 

Sistem standar klasifikasi tier yang dimaksudkan untuk dapat mengevaluasi 

suatu ketersediaan insfrastruktur data center menjadi lebih efektif. Sistem ini 

menyediakan metode agar industri data center dapat beroperasi secara konsisten, 

dapat mengatur fasilitas berdasarkan performa yang diharapkan atau lama waktu 
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beroperasinya. Terdapat 4 jenis tier yang diklasifikasikan menurut Uptime Institute, 

antara lain Non-Redundant (Tier 1), Basic Redundant (Tier 2), Concurrently 

Maintainable (Tier 3), dan Fault Tolerant (Tier 4). 

Pada dasarnya, standar ini mengkonsepkan bahwa bagaimana 

mengklasifikasikan suatu sistem pada data center dapat mentoleransikan kegagalan 

sistem-sistem pendukungnya. Sehingga operasional data center dapat terus 

berlangsung tanpa harus terhenti akibat salah satu sistem mengalami kegagalan. 

Semakin tinggi klasifikasi tier, maka semakin banyak sistem yang di integrasikan. 

Dan tentunya semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan (TIA-942 : 2005). 

Tabel 2.1 Tier System Data Center (TIA-942 : 2005) 

Parameter Tier I – 

Basic 

Tier II – 

Redudant 

Components 

Tier III – 

Concurently 

Maintainable 

Tier IV – 

Fault 

Tolerant 

Tingkat 

ketersediaan 

tahunan 

99,617%  99,741% 99.982% 99.995% 

Sifat terhadap 

gangguan 

(terencana atau 

tidak) 

Rentan Agak rentan Dapat 

mengantisipasi 

gangguan 

terencana, 

namun masih 

rentan terhadap 

gangguan tidak 

terencana 

Tidak rentan 

Keadaan catu 

daya dan 

distribusi 

pendingin 

Satu jalur 

tanpa 

perangkat 

redundant 

Satu jalur 

dengan 

perangkat 

redudant 

sebanyak 

(N+1) 

Multiple jalur 

distribusi catu 

daya dan 

sistem 

pendingin 

tetapi hanya 

satu jalur aktif 

(lainnya 

cadangan) 

termasuk untuk 

komponen 

redudant (N+1) 

Multiple jalur 

distribusi catu 

daya dan 

pendingin 

yang aktif 

termasuk 

untuk 

komponen 

yang redudant 

sebanyak 

(2(N+1) 

Ketersedian 

raised floor / 

overhead cable 

Tidak harus 

ada 

Harus ada Harus ada Harus ada 
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tray, UPS, 

generator 

Waktu 

implementasi 

3 bulan  3-6 bulan  15-20 bulan 15-20 bulan 

Maksimal 

Downtime 

Tahunan 

28.8 jam 22.0 jam 1.6 jam 0.4 jam 

Cara 

melakukan 

pemeliharaan 

dan 

pencegahan 

 

Harus 

dimatikan 

secara 

keseluruhan 

 

Hanya pada 

jalur catu daya 

dan beberapa 

bagian dari 

infrastruktur 

yang perlu 

dimatikan 

 

Memiliki 

kapasitas 

tambahan dan 

distribusi yang 

cukup dan 

mapu 

menampung 

beban 

sementara 

sistem utama 

sedang 

dimatikan 

 

Skala 

pengaplikasian 

yang cocok 

pada data 

center 

Kecil Sedang Besar 

(enterprise) 

Enterprise 

2.6.2 Kelistrikan Data Center 

Kebutuhan energi sebuah data center didapat dari sistem listrik yang dalam 

hal ini disediakan oleh PLN. Kebutuhan akan listrik pun akan terus bertambah 

seiring bertambahnya energi yang dibutuhkan oleh data center. Ada 4 

pertimbangan umum yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kebutuhan 

energi yang terus bertambah pada data center, yaitu (Yulianti, Nanda:2008): 

1. Membuat sistem energi (sistem energi dapat berupa sistem listrik, sistem 

pembangkit energi lainnya) yang modular sehingga dapat dengan mudah 

beradaptasi dengan pertumbuhan atau perubahan kebutuhan energi. 

2. Pre-engineered, terapkan solusi identifikasi energi yang standar sehingga 

meminimalkan perencanaan dan perekayasaan yang akan dilakukan sendiri 

guna mempercepat pembangunan dan pengimplementasian pada data center. 
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3. Memilih sistem energi dengan fitur mistake-proofing dan sedikit titik 

kegagalan yang dapat meningkatkan availabilitas. 

4. Menerapkan sistem manajemen energi yang menyediakan visibilitas dan 

pengontrolan energi pada berbagai level. 

Sistem listrik untuk sebuah data center merupakan sumber energi utama 

sampai saat ini (baik untuk operasional utama dan back-up). Oleh karenanya 

perancangan sistem listrik harus dirancang sebaik mungkin untuk dapat memenuhi 

kebutuhan listrik data center dan ketika sewaktu-waktu dapat terjadi gangguan 

listrik yang telah atau tidak diprediksi sebelumnya, hal tersebut perlu diantisipasi. 

Bagian awal perencanaan komponen listrik adalah pendefinisian kebutuhan 

energi listrik dan pendistribusiannya, menghitung jumlah konsumsi daya listrik 

data center dan SETDA secara keseluruhan, merancang pendistribusian energi 

listrik ke seluruh perangkat dan terakhir maintenance terhadap kelangsungan sistem 

kelistrikan yang telah dirancang. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

Gambar 2.6 Rancangan Sistem Listrik (diah,hafda : 2008) 

1. Sumber Daya Cadangan 

Sistem listrik yang berperan sebagai standby power merupakan sumber tenaga 

cadangan ketika sistem listrik utama mengalami kegagalan. Standby power 

yang dibuat mempertimbangkan 3 aspek yaitu redundansi, kesederhanaan, dan 

biaya. Berbagai perangkat terkait dengan standby powerpada data center 

antara lain adalah: 

Pendesinisian 
kebutuhan listrik 

dan 
pendistribusiannya

Implementasi 
perangkat listrik 

data center

Pendesinifian 
perangkat listrik 
yang dibutuhkan

Maintenance 
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a. Baterai 

b. Generator 

c. Lampu penanda (monitoring lights) 

d. UPS (Capacity, Isolated redundant, parallel redundant (N+1), distributed 

redundant, system-plussystem/ 2N, 2N+1), konfigurasi UPS berdasarkan 

biaya dan availabilitasnya dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 2.2 Tipe Konfigurasi UPS  

Konfigurasi UPS Ranking 

Ketersediaan 

Klasifikasi 

“Tier” 

Capacity (N) 1 = Terrendah Tier I 

Isolated redundant 2 Tier 2 

Paralel redudant (N+1) 3 

Distributed redudant 4 Tier 3 

System-plus system (2N, 2N+1) 5 = Tertinggi Tier 4 

 

Seberapa lama infrastruktur catu daya tambahan mampu untuk mendukung 

beban kelistrikan  pada suatu data center disebut run time, untuk menentukan 

run time pada lingkungan data center adalah dengan melakukan asumsi bahwa 

keseluruhan ruangan akan berada pada keadaan maksimum yaitu keadaan 

dimana kemungkinan tertinggi penggunaan daya pada data center dicapai. 

Berikut adalah fungsi uta dari perancangan UPS : 

1. memberikan energy listrik sementara ketika terjadi kegagalan daya utama 

(PLN). 

2. Memberikan kesempatan untuk menghidupkan sumber daya listrik 

cadangan. 

3. Memberikan waktu untuk back-up data dan mengamanan terhadapat 

sistem informasi. 

4. Mengamankan sistem komputer dari gangguan-gangguan listrik yang 

dapat merusaknya hardware ataupun software. 
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5. UPS dapat secara otomatis melakukan stabilitas teganganjika terjadi 

lonjakan tegangan input. 

6. Dapat diintegrasikan dengan jaringan internet. 

7. Dapat memberikan notifikasi jika terjadi gangguan atau suatu kegagalan. 

 

2. Sistem Grounding  

Grounding adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang 

mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga, dari lonjakan listrik, petir, arus 

listrik yang tidak diinginkan sehingga membahayakan perangkat server, 

jaringan dan perangkat lainnya (TIA-942:2012). 

Tujuan utama dari adanya grounding adalah menciptakan jalur yang low-

impedance terhadap permukaan bumi untuk gelombang listrik dan transient 

voltage, dimana gelombang listrik dan transient voltage tersebut akan dialirkan 

ke tanah untuk meredamnya. Penerangan, arus listrik, circuit switching dan 

electrostatic discharge adalah penyebab umum dari adanya sentakan listrik 

atau transient voltage. Sistem grounding yang efektif akan meminimalkan efek 

tersebut. Karakteristik sistem grounding yang efektif dapat diturunkan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3 Karakteristik Grounding 

Karakteristik Keterangan 

Intentional Semua koneksi kelistrikan pada data center 

merupakan hal yang sudah direncanakan dan 

mengikuti kaidah-kaidah tertentu. 

Visually verifiable Sistem grounding yang dibuat haruslah dapat 

dilakukan verifikasi secara langsung. 

Sesuai dengan 

ukuran 

Mengikuti ketentuan yang telah disediakan pada 

TIA-942. 

Melakukan 

pengalihan terhadap 

perangkat yang 

mungkin 

Semua komponen metal karus ditahan oleh 

sistem grounding, bertujuan untuk 

meminimalisir arus listrik peralatan yang bersifat 

konduktif pada potensial listrik yang sama 
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mengeluarkan arus 

listrik yang dapat 

membahayakan 

 

Permasalahan yang paling penting yang tekait mengenai kelangsungan 

kelistrikan antaralain ialah susunan rak dan kabinet, perindungan terhadap 

electrostatic discharge (ESD), penyusunan sistem grounding, derver serta jalur 

penyebaran daya.  

 

Gambar 2.7 Grounding (Panduit : 2007) 

Sistem grounding bukan hanya antsipasi terhadap sambaran petir, grounding 

juga berfungsi sebagai perlindungan bagi personil dan peralatan. pemasangan 

yang tepat sangat penting untuk kinerja sistem yang efisien. Dewan Industri 

Teknologi Informasi menyatakan bahwa grounding merupakan faktor 

terpenting dalam kinerja peralatan jaringan yang aman.  
 

Pemasangan grounding harus dapat melindungi semua bagian bangunan, 

termasuk manusia dan peralatan yang ada didalamnya terhadap bahaya dan 

kerusakan akibat sambaran petir. Berikut ini adalah cara penentuan besarnya 

kebutuhan bangunan akan proteksi petir menggunakan standar Peraturan 

Umum Instalasi Penyalur Petir (PUIPP), dan Standar SNI 03-7015-2004. 
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kebutuhan tersebut ditentukan berdasarkan penjumlahan indeks - indeks 

tertentu yang mewakili keadaan bangunan di suatu lokasi, dengan rumus 

sebagai berikut:  (R = A + B + C + D + E ) 

Keterangan : R = Perkiraan bayaha petir 

A = Pengggunaan dan isi bangunan 

B = Kontruksi bangunan 

C = Tinggi bangunan 

D = Situasi bangunan 

E = Pengaruh kilat 

Tebel 2.4 Indeks A Penggunaan dan Isi Bangunan (Erik : 2016) 

Pengunaan dan isi Indeks 

Bangunan biasa yang tidak perlu diamankan baik bangunan dan isinya -10 

Bangunan dan isinya jarang dipergunakan, misalnya di tengah sawah 

atau ladang, menara atau tiang dari metal 

0 

Bangunan yang berisi peralatan sehari-hari atau tempat tinggal, 

misalnya rumah tinggal, industri kecil atau stasiun kereta 

1 

Bangunan dan isinya cukup penting, misalnya menara air, toko 

barangbarang berharga, gedung pemerintahan 

2 

Bangunan yang berisi banyak sekali orang, misalnya bioskop, tempat 

ibadah, monumen sejarah yang sangat penting 

3 

Museum, art gallery, pusat telepon, hanggar, terminal dan menara 

kontrol lapangan udara, pusat pembangkit tenaga listrik, industri-

industri penting 

4 

Instalasi gas, minyak atau bensin dan rumah sakit 5 

Bangunan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan bahaya yang 

tidak terkendali bagi sekitarnya, misalnya instalasi nuklir. 

15 
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Tabel 2.5 Indeks B Kontruksi Bangunan (Erik : 2016) 

Kontruksi bangunan indeks 

Seluruh bangunan terbuat dari logam dan mudah menyalurkan listrik 0 

Bangunan dengan konstruksi beton bertulang atau rangka besi dengan 

atap logam 

1 

Bangunan dengan konstruksi beton bertulang, kerangka besi dan atap 

bukan logam 

2 

Bangunan kayu dengan atap bukan logam 3 

 

Tabel 2.6 Indeks C Tinggi Bangunan (Erik : 2016) 

Tinggi bangunan indeks 

6 0 

12 2 

17 3 

25 4 

35 5 

50 6 

70 7 

100 8 

140 9 

200 10 

 

Tabel 2.7 Indeks D Situasi Banguan (Erik : 2016) 

Situasi bangunan indeks 

Di tanah datar pada semua ketinggian 0 

Di kaki bukit sampai ¾ tinggi bukit atau di pegunungan sampai 1000 

meter 

1 

Di puncak gunung atau pegunungan yang lebih dari 1000 meter 2 
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Tabel 2.8 Indeks E Pengaruh Kilat (Erik : 2016) 

Pengaruh kilat Indeks 

2 0 

4 1 

6 2 

8 3 

16 4 

32 5 

64 6 

128 7 

256 8 
 

Dengan memperhatikan tingkat risikonya dan kemudian menjumlahkan angka 

dari data- data yang didapat, maka nantinya bisa diperoleh suatu perkiraan 

bahaya yang ditanggung bangunan dan juga mengetahui tingkat pengamanan 

yang harus diterapkan.  

Tabel 2.9 Indeks R Perkiraan Bahaya Petir 

R Perkiraan bahaya Pengamanan 

Dibawah 11 Diabaikan Tidak perlu 

Sama dengan 

11 Kecil Tidak perlu 

12 Sedang Dianjurkan 

13 Agak besar Dianjurkan 

14 Besar Sangat dianjurakan 

Lebih dari 14 Sangat besar Sangat perlu 

2.6.3 Sistem Pendinginan Data Center  

Ruangan teknologi saat ini membutuhkan lingkungan dengan kondisi udara 

yang stabil agar perangkat elektronik yang berada di dalamnya dapat beroperasi 

dengan optimal. aktivitas peralatan IT menghasilkan beban panas yang akan 

memberi pengaruh terhadap perubahan suhu atau kelembaban. pemilihan standar 
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pendingin yang tidak sesuai akan menyebabkan sistem shutdown dan kegagalan 

komponen pada data center. 

Tujuan utama dalam merancang sistem pendingin data center adalah untuk 

menciptakan jalur yang jelas antara udara dingin yang dihasilkan perangkan 

pendingin dan udara panas yng dihasilkan oleh perangkan teknologi yang berda 

diruangan data center. ada tiga jenis distribusi udara yang dapat dilakukan, antara 

lain: 

1. Flooded, dimana pada distribusi ini udara dingin atau penyerapan udara panas 

dilakukan secara langsung kepada ruangan data center. 

2. Localy Ducted, yaitu jenis penyerbaran udara dingin dan penyerapan udara 

panas melalui hot cold aisle dan hot aisle. 

3. Fully Ducted, merupakan konfigurasi pendinginan dimana udara digin di 

distribusi atau udara panas diresap langsung pada setiap kabinet/ rak.  
 

Dari ketiga konfigurasi diatas terdapat sembilan konfigurasi metode 

pendingin yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutahan data center.Berikut 

adalah jenis distribusi udara data center : 

 

Gambar 2.9  Metode Distribusian Udara (diah, hafda : 2008) 
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Kegiatan pengaturan temperatur dan sirkulasi udara yang dikenal sebagai 

HVAC (heating, ventilation, air conditioning), bertujuan untuk menjaga agar 

temperatur tetap dalam keadaan rendah dan konstan serta menyebarkan titik-titik 

panas yang dibuat oleh suatu kelompok perangkat yang dalam hal ini terletak di 

data center. Temperatur yang rendah sangat diperlukan untuk efisiensi operasi 

server dan perangkat jaringan untuk menghindarkan dari fluktuasi. Sistem 

pendingin pada data center pada prinsipnya adalah sistem aliran udara dingin, yang 

terbagi menjadi tiga perangkat utama yaitu air handler, chiller, dan menara 

pendingin. Selain itu, juga ada perangkat pendingin tambahan. 

Tabel 2.10 Perangkat Pendingin Data Center 

Perangkat 

Pendingin Data 

center 

Kegunaan dan Keterangan Lainnya 

Perangkat Utama 

Air handler  Untuk menjamin kelangsungan sirkulasi udara pada data center. 

 Air handler dapat di pasang baik didlam data center maupun 

pada koridor yang berdekatan dihubungkan dengan saluran 

khusus yang memungkinkan untuk melakukan pertukaran udara. 

 Air handler harus memiliki fungsi penyaring partikel debu atau 

benda penyebab pencemaran udara lainnya agar peralatan data 

center tetap awet untuk dapat dipergunakan dalam waktu yang 

lama. 

Chiller   Memiliki fungsi untuk melakukan pendinginan udara pada air 

handler. Chiller terdiri atas tiga komponen utama yaitu: 

o Evaporator, merupakan alat pada chiller yang berfungsi untuk 

mengubah bahan pendingin cair (freon) menjadi gas yang 

kemudian akan mendinginkan air yang bersirkulasi dari 

maupun ke air handler. 

o Kompresor, merupakan alat yang digunakan untuk memompa 

gas freon ke grid air handler udara dan mengumpulkan 

kembali freon yang terkondensasi. 
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o Kondensator, merupakan alat pada chiller yang berfungsi 

untuk melakukan kondensasi terhadap gas freon setelah 

terdistribusi pada grid air handler agar kembali ke bentuk cair 

lagi. 

 Chiller harus diletekkan pada luar ruangan dapat diletak pada 

lantai maupun atap data center. 

Menara 

Pendingin 

 Merupakan alat yang berfungsi untuk melakukan pendinginan 

pada chiller. 

Perangkat  Pendingin Lainnya 

House Air  Dapat digunakan pada data center yang hanya memiliki sedikit 

kabinet/rak, dengan menggunakan pendingin udara biasa. 

Makeup Air  Merupakan alat untuk menangkap udara dari luar untuk 

pendinginan chiller 

 Pastikan tidak terdapat kebocoran pada pipa penyaluran makeup 

air menuju chiller 

2.6.4 Keamanan Data Center 

Sistem keamanan pada data center dibuat untuk mengacah dan 

menanggulangi jika terjadi suatu permasalahan pada data center.sistem keamanan 

data cnetr dibagi menjadi dua yaitu keaman fisik dan non fisik. 

Langkah pertama dalam membuat sistem keamanan adalah pendataan 

fasilitas fisik dan nonfisik, mengidentifikasi area dan titik masuk yang memerlukan 

aturan akses, atau tingkat keamanan. Setelah pendataan rencana keamanan 

dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat kriteria akses, yaitu pemberian 

tingkat keamanan berbeda untuk bagian bagian tertentu. Kontrol Keamanan fisik 

dan non fisik meliputi beberapa hal dibawah ini : 

1. Deterrent Control Merupakan kontrol untuk memantau mereka yang mungkin 

berusaha untuk masuk dalam lingkup keamanan. Contohnya CCTV. 

2. Detective Control Merupakan kontrol detektif untuk mendeteksi dan 

melaporkan kejadian yang tidak diinginkan. Sistem seperti ini biasanya 

memantau indicator aktivitas yang tidak lazim seperti pintu atau jendela yang 
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terbuka, kaca yang rusak, gerakan dan perubahan suhu contoh pemberian alarm 

pencuri. 

3. Preventive Control digunakan untuk mencegah entitas fisik yang tidak sah dari 

keamanan fisik yang kita gunakan Contoh: Access Door, Kunci, sidik jari. 

4. Sistem keamanan nonfisik berupa pengunaan firewall untuk setiap sistem 

aplikasi. Penggunaan portal sebagai login untuk mengaksesjaringan yang 

disediakan oleh server. 

5. Sistem Fire Suppression 

Ini digunakan untuk melindungi atau mencengah timbulnya api dalam ruangan 

data center atau penanggulan jika api muncul sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya kerusakan dan kerugian terhadap penggunaan data center. Terdapat 

3 tujuan utama pembuatan fire suppression diantaranya : 

a. Mengidentifikasi adanya api 

b. Pemberitahuan kepada seluruh penghuni atau orang yang berkepentingan 

c. Penanggulangan api 

Pasang sistem fire suppression yang komprehensif di data center untuk 

mencegah terjadinya api atau menanggulangi api yang sudah terlanjur muncul. 

Khusus untuk data center menggunakan gaseous suppressant yang tidak akan 

melukai server. Material suppression yang umum adalah Inergen dan Argonite, dua 

jenis gas mulia. 

Sistem keamanan fisik Data Center dibuat untuk mencegah atau 

menanggulangi dan menjaga asset: orang, peralatan dan data dari bahaya fisik dan 

kejadian yang dapat menyebabkan kehilangan yang besar atau kehancuran. 

2.6.5 Pengkabelan Data Center  

Sistem pengkabelan dalam data center menjadi salah satu hal yang paling 

rumit untuk merancangnya. Sistem pengkabelan mengambil peran dalam 

komunikasi antar item di dalam data center atau ke dunia luar. Kriteria sistem 

pengkabelan yang baik antara lain adalah : 
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1. “Overwhelming” (“berlimpah”) dan well-structured dalam artian yang mampu 

menyediakan konektivitas yang luas (wide channel-capacity) dan terstruktur 

dengan baik (sesuai dengan ketentuan). 

2. Sederhana, yang berarti struktur pengkabelan yang dibuat tidak rumit sehingga 

memudahkan relokasi atau maintenance. 

3. Scalable dan fleksibel, dapat mengakomodasi kebutuhan mendatang dan 

perubahan yang terjadi, serta keragaman dari aplikasi user (servis yang dimiliki 

data center). 

Dalam perancangan sitem pengkabelan data center, juga akan menyangkut 

alur distribusi koneksi antar sesame perangkat didalam ruangan data center dan 

distrubusi koneksi kebagian luar, dalam ahal ini dalah proses pendistribusan 

jaringan dari ruang data center menuju semua user yang berada dilingkungan 

SETDA. Dengan perancangan sistem pengkabelan ini makan laur data dapat 

berjalan dengan baik dan aman. 

2.7 Penelitian Sebelumnya 

Dalam penelitian ini dilakukan pembandingan beberapa penelitian sejenis, 

yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Hasil dari beberpa peneliti dijadikan 

referensi dan acuan dalam perancangan data center untuk mencapai tier 2. Berikut 

beberapa contoh penelitian sejenis yang juga menerapkan framework TIA-942 

dalam perancangan data center: 

Tabel 2.11 Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Rumusan Masalah Hasil 

1 Dimas Sigit 

Dewandaru 

dan Arief 

Bachtiar 

Perancangan 

Desain 

Ruangan Data 

center 

Menggunakan 

Standar Tia-

942 (Studi 

Kasus: 

Puslitbang 

Bagaimana cara 

membangun data 

center yang baik dan 

dapat bertahan lama 

Pembangunan data center 

harus memenuhi standar 

tertentu untuk menjamin data 

yang tersimpan aman dan dapat 

diakses dengan mudah, salah 

satunya adalah standar adalah 

TIA – 942. beberapa 

perancangan yang disediatan 

TIA-942 lokasi, raised floor, 
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Jalan Dan 

Jembatan) 

sistem pendingin, sistem listrik 

(power), pencahayaan, sistem 

sekuriti, sistem monitoring dan 

sistem penanganan kebakaran. 

Perancangan data center ini 

menggunakan pendekatan tier 

2, yaitu dengan memiliki 

komponen redudansi untuk 

elektrikal dan pendingin 

ruangan 

2. Surahmat, 

Eka 

Hartati 

Analisis dan 

perancangan 

desain ruang 

server pada 

stmik 

palcomtech 

palembang 

dengan 

standar tia –

942 

 

Tidak memadainya 

kondisi ruangan 

server saat ini, 

karena perangkat 

pengolahan dan 

penyimpanan data 

yang semakin 

bertambah sehingga 

harus dipikirkan 

untuk 

menempatkan 

perangkat-

perangkat ini dalam 

suatu tempat yang 

khusus sehingga 

mudah dalam 

proses monitoring 

dan maintenace. 

Memiliki desain ruangan, dan 

infratruktur yang memadai 

untuk menampung semua 

perangkat data center. ruangan 

tersebut harus aman dan 

fleksibel sehingga dapat 

dikembangkan jika nantinya 

terdapat penambahan atau 

pengembangan terhadapt data 

center. 

Dilihat dari rekomendasi yang 

dilalukan, perancangan data 

center ini berada pada tier 2, 

dikarenakan pengaplikasian 

data center merupakan skala 

sedang. 

3 Ferdiansy,

M. Izman 

Herdiansya

Rancangan 

Green Data 

center Untuk 

Kodam II 

KODAM II Sriwijaya 

belum mempunyai 

data center yang 

sesuai standard. 

Rancangan Green Data center 

dikategorikan tepat sebagai 

referensi Kodam II Sriwijaya 

untuk membangun Green Data 
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h,Edi Surya 

Negara 

Sriwijaya 

Palembang 

Mengingat kebutuhan 

akan kerahasiaan 

data, dan layanan 

yang selalu siap 

diakses kapan saja. 

Untuk itu KODAM II 

Sriwjaya Palembang 

dijadikan Objek 

untuk mendapatkan 

rancangan data 

center yang baik dan 

dapat digunakan 

KODAM II Sriwijaya 

Palembang 

center yang baik dan effesien. 

Perancangan greend data 

center ini menerapkan standar 

TIA 942. 

4 Frans 

Fernando 

Asali, 

Irawan 

Afrianto 

Rekomendasi 

Data center 

Menggunaka

n Pendekatan 

Standarisasi 

TIA-942 di 

Puslitbang 

XYZ, 

bandung. 

Data center saat ini 

memiliki ukuran 

computer room 

yang kecil dengan 

penempatan 

maksimum empat 

kabinet, server yang 

kadang suka 

mengalami restart, 

kesulitan dalam 

melakukan 

trobleshooting 

karena belum 

terdokumentasinya 

pelabelan yang 

baik, serta 

konstruksi ruang 

Untuk perancangan 

menggunakan studi literatur, 

wawancara, observasi, gap 

analysis, dan metode 

pendekatan tier 1. 

memberikan rekomendasi 

dan rancangan desain data 

center Puslitbang XYZ 

berdasarkan pendekatan TIA 

tier 1, sehingga didapatkan 

bagaimana kondisi data 

center saat ini. 

Rekomendasi perancangan 

data center pada penelitian 

ini berada pada tier 2, yaitu 

dilihat dari 4 aspek utama 

yaitu, arsitektural, elektrikal, 
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yang belum ideal 

dan aman. 

mekanikal, dan 

telekomunikasi. 

5 Algadilan 

Susanto dan 

Mochamma

d Teguh 

Kurniawan 

Green Data 

center Power 

Management 

Design And 

Analysis In 

Pdii-Lipi 

Using Tia-942 

Standard 

Bagaimana strategi 

perancangan data 

center yang baik bagi 

perkembangan suatu 

perusahaan dalam 

penerapannya 

Perancangan data center 

menggunakan Standar TIA-942 

karena TIA-942 sangat 

kompleks untuk mendiskusikan 

prosedur arsitektur Jaringan,  

Desain Listrik, Penyimpanan 

file, backup dan pengarsipan, 

redundansi sistem, manajemen 

basis data, hosting web, hosting 

aplikasi, distribusi konten, 

pengendalian lingkungan, 

perlindungan terhadap bahaya 

fisik (kebakaran, banjir, 

Windstorm) dan manajemen 

daya. 

6 Yulandi Perancangan 

Design Data 

center 

Menggunakan 

Standar TIA-

942 (Studi 

Kasus: 

Revitalisasi 

STSN) 

Saat ini STSN 

memiliki ruangan 

data center, tetapi 

kebutuhan data 

center tentunya 

meningkat baik dari 

sisi fisik bangunan 

maupun layanan TI. 

bagaimana 

menemukan 

keseimbangan yang 

tepat antara sumber 

daya (resource) dan 

kapasitas (capacity), 

serta kebutuhan 

(demand) untuk 

Pembangunan Data center 

STSN merupakan konsep 

Pengembangan infrastruktur 

TIK yang telah disusun 

didasarkan pada prinsip 

efisiensi anggaran dan 

penggunaan teknologi tepat 

guna dan sesuai kebutuhan. 

Perencanaan projek ini 

merujuk kepada standar yang 

sudah diakui oleh internasional 

yaitu standar TIA-942 yang 

dikeluarkan oleh 

Telecommunications Industry 

Association (TIA). 
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mendukung 

kelangsungan data 

cneter. 

Untuk komponen redudansi 

elektrikan pada data center 

minimal berada pada tier 2, 

yaitu komponen daya cadangan 

mampu menyediakan sumber 

daya listrik selama 12 jam, jika 

terjadi permasalahan pada 

sumber daya utama. 

7 Surahmat 

dan Eka 

Hartati 

nalisis Dan 

Perancangan 

Desain Ruang 

Server Pada 

STMIK 

Palcomtech 

Palembang 

Dengan 

Standar TIA–

942 

Bagaimana membuat 

perancangan data 

center yang sesuai 

dengan standarisasi 

minimum dari 

standar TIA-942 

yakni perancangan 

lokasi, raised floor, 

sistem pendingin, 

sistem kelistrikan, 

dan sistem keamanan 

Didapat suatu desain ruang 

server yang sesuai dengan 

standarisasi yang menjadi 

syarat dari standar TIA-942, 

desain yang dibuat telah 

memenuhi persyaratan 

minimum yang diperlukan 

yakni perancangan lokasi, 

raised floor, sistem pendingin, 

sistem kelistrikan, dan sistem 

keamanan. 

 


