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ABSTRAK 

 

Cloud computing pada saat ini mempunyai peran yang penting bagi 
perkembangan teknologi. Namun masih banyak yang belum mengenal apa itu 
teknologi cloud computing. Komputasi awan sendiri adalah sebuah pemanfaatan 
teknologi jaringan internet untuk menjadi pusat server mengelola dan menyimpan 
data. Komputasi awan dengan layanan cloud storage ini sangat bermanfaat, 
terutama untuk perusahaan – perusahaan yang besar, karena lebih menghemat 
ruang penyimpanan data, data juga lebih aman dibanding dengan yang masih 
menyimpan data dengan cara konvensional seperti menggunakan flashdisk atau 
harddisk. Selain itu, dengan menggunakan cloud storage, para pengguna seperti 
pegawai pada perusahaan dapat mengirim data satu sama lain dengan cepat, 
sehingga dapat menghemat waktu dan lebih efisien dalam kinerjanya. 
Permasalahan yang diangkut adalah bagaimana pengguna dapat menyimpan dan 
melakukan pertukaran data, proses perancangan cloud storage, dan juga 
memanfaatkan layanan cloud storage. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan 
yaitu untuk merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi private cloud 
storage. Berdasarkan dari tujuan, maka hasil penelitian ini adalah perancangan 
sistem dilakukan menggunakan PHP untuk merancang web interface. Dari web 
interface dihubungkan dan diintegrasikan ke OwnCloud menggunakan protokol 
REST Api. Setelah perancangan dilakukan kemudian sistem private cloud storage 
tersebut diimplementasikan di sebuah perusahaan developer properti dan 
dievaluasi sehingga mendapatkan sebuah sistem yang dapat berjalan dan berfungsi 
dengan baik. 
 
Kata Kunci : cloud computing, private cloud storage, OwnCloud 
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ABSTRACT 

 

Cloud computing at this time has an important role for the development of 
technology. But there are still many who do not know what cloud computing 
technology is. Cloud computing is the use of internet network technology to 
become a central server for managing and storing data. Cloud computing with 
cloud storage services is very useful, especially for large companies, because it 
saves more data storage space, data is also safer than those who still store data in 
conventional ways such as using a flash or hard disk. In addition, by using cloud 
storage, users such as employees in companies can send data to each other 
quickly, so they can save time and be more efficient in their performance. The 
problems that are transported are how users can store and exchange data, the 
process of designing cloud storage, and also utilizing cloud storage services. The 
purpose of this research is to design, implement, and evaluate private cloud 
storage. Based on the objectives, the result of this research is the system design is 
done using PHP to design the web interface. From the web interface it is 
connected and integrated into OwnCloud using the REST Api protocol. After the 
design is done, then the private cloud storage system is implemented in a property 
developer company and evaluated so as to get a system that can run and function 
properly. 
 
Keywords : cloud computing, private cloud storage, OwnCloud 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada jaman teknologi sekarang ini, cloud computing atau komputasi awan 

masih belum diketahui dan digunakan oleh banyak orang. Namun untuk 

mengikuti perkembangan jaman teknologi, pentingnya mengetahui cloud 

computing atau komputasi awan. Komputasi awan sendiri adalah sebuah 

pemanfaatan teknologi jaringan internet untuk menjadi pusat server mengelola 

dan menyimpan data (Christiani, 2018). Dengan adanya komputasi awan, 

pengguna menjadi lebih mudah untuk mengakses sebuah software maupun 

penyimpanan data karena komputasi awan berbasis daring. Sehingga pengguna 

cukup login dan tidak perlu mengunduh aplikasi. 

Sebagian besar pada perusahaan – perusahaan saat ini tidak memanfatkan 

sistem cloud dan masih menggunakan cara konvensional untuk menyimpan data 

perusahaannya, seperti menggunakan harddisk. Menggunakan harddisk untuk 

menyimpan data penting seperti data perusahaan atau dokumen penting, memiliki 

resiko yang cukup besar. Sebagai contoh, apabila harddisk tersebut mengalami 

kerusakan fisik ataupun hilang, maka data perusahaan pun akan menghilang. 

Selain itu, keamanan data menggunakan harddisk tergolong berbahaya, karena 

bisa diakses oleh siapapun yang memegang harddisk tersebut. Beda hal jika 

menggunakan cloud storage, data yang disimpan di dalam hanya bisa diakses oleh 
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pengguna yang mempunyai akun tersebut. Tidak takut mengalami kerusakan fisik 

ataupun data hilang karena semua data disimpan secara daring.  

Cloud storage adalah sebuah tempat untuk menyimpan data berbasis online 

atau dalam dunia digital. Data yang disimpan dalam cloud storage akan 

ditampung ke dalam server yang disediakan oleh penyedia atau dikenal sebagai 

hosting. Kelebihan menggunakan cloud storage yaitu dapat diakses oleh user 

kapanpun dan dimanapun sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pekerjaan dalam sebuah perusahaan yang menerapkan komputasi awan (Santiko, 

Rosidi, & Wibawa, 2017). Sedangkan OwnCloud adalah suatu perangkat lunak 

yang digunakan untuk merancang penyimpanan data berbasis cloud yang dapat 

diakses menggunakan antar muka web ataupun aplikasi. 

PT Starindo Ariya Properti adalah sebuah instansi yang bergerak di bidang 

developer properti, tentunya banyak menyimpan data penting seperti dokumen 

rumah, data cicilan customer, dan lain – lain. Data – data atau arsip tersebut masih 

disimpan secara hardcopy dan menggunakan flashdisk. Kegiatan tersebut banyak 

menggunakan kertas untuk print ataupun fotocopy dokumen – dokumen. Apabila 

terjadi bencana seperti kebakaran, maka dokumen – dokumen tersebut akan rusak 

terbakar dan tidak ada yang bisa bertanggung jawab mengenai hal tersebut.  

Pada penelitian ini tidak menggunakan layanan cloud storage seperti 

Google Drive, Dropbox, dan lain – lain dikarenakan cloud storage tersebut 

bersifat publik, sehingga rentan terkena retas. Maka dari itu, penulis merancang 

sebuah private cloud storage di mana keamanan lebih terjamin dibanding 
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menggunakan layanan cloud storage pada umumnya. Dan juga untuk harga sewa 

layanan cloudnya pun tergolong lebih ekonomis. 

Selain guna untuk implementasi ke perusahaan, private cloud storage yang 

dirancang juga dapat dijadikan sebagai bisnis dengan membuat 3 paket spesial 

khusus untuk penggunaan pribadi, sekolah, ataupun perusahaan. 3 paket tersebut 

dihargai dengan harga yang berbeda – beda, dimulai dari paket termurah yaitu 

penggunaan pribadi dan harga termahal untuk paket penggunaan perusahaan. 

Konsumen juga diberi gratis penggunaan fasilitas atau biasa disebut dengan uji 

coba trial selama 3 bulan pertama. Sehingga, konsumen dapat merasakan 

keuntungan dan semua fitur yang tersedia dalam private cloud storage yang telah 

dirancang sebelum membeli paket. 

Berdasarkan penjabaran diatas maka dari itu peneliti ingin mengambil judul 

“PERANCANGAN PRIVATE CLOUD STORAGE MENGGUNAKAN 

OWNCLOUD”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah – masalahnya sebagai berikut : 

1. Kurangnya memanfaatkan penggunaan layanan cloud storage dalam hal 

penyimpanan data. 

2. Penyimpanan data penting membutuhkan private cloud storage. 

3. Penyimpanan data menggunakan perangkat fisik seperti hardcopy dan 

flashdisk tidak efisien. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah pada peneliti, yaitu : 

1. Rancang web untuk menggunakan layanan cloud. 

2. Menghubungkan web yang dirancang dengan OwnCloud. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas pada peneliti, yaitu : 

1. Bagaimana perancangan web private cloud storage menggunakan 

protokol REST API? 

2. Bagaimana mengimplementasikan layanan private cloud storage? 

3. Bagaimana mengevaluasi private cloud storage yang telah dirancang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari peneliti yaitu : 

1. Untuk merancang web private cloud storage menggunakan protokol 

REST API. 

2. Untuk mengimplementasikan layanan private cloud storage. 

3. Untuk mengevaluasi private cloud storage yang telah dirancang.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam rancang private cloud storage 

menggunakan OwnCloud. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Membuktikan kepada pembaca bahwa teknologi cloud computing seperti 

private cloud storage aman untuk digunakan dan diterapkan dalam perusahaan – 

perusahaan yang ingin menyimpan data penting. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Membuktikan bahwa penggunaan private cloud storage bisa membuat 

kinerja dalam pengolahan data menjadi lebih mudah, efisien, dan efektif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Dasar 

2.1.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan kumpulan dari komputer – komputer yang 

saling terhubung satu sama lain sehingga terbentuk sebuah jaringan, dimana 

komputer – komputer tersebut dapat bertukar dan membagi informasi ataupun 

data satu sama lain. Data maupun informasi tersebut dapat berpindah melalui 

kabel ataupun tanpa kabel (wireless) sehingga memungkinkan pengguna jaringan 

komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang 

sama dan bersama – sama menggunakan hardware atau software yang terhubung 

dengan jaringan (Maslan et al., 2020).  

 

2.1.2 Standar Jaringan Komputer 

Standar suatu komunikasi diperlukan agar terdapat keseragaman, sehingga 

komunikasi memungkinkan untuk dilakukan. Berikut adalah 6 organisasi standar 

yang berperan dalam jaringan computer, yaitu: 

1. Internet Engineering Task Force (IETF), adalah organisasi yang 

meliputi pihak individu ataupun pihak organisasi yang melakukan atau 

pengembangan jaringan komputer dan internet. 

2. International Telecommunications Union (ITU), adalah organisasi 

internasional yang memiliki hak untuk memastikan, meregulasikan, 
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dan membakukan telekomunikasi dan radio internasional di bidang 

media dan jaringan yang dipakai, layanan, dan jalinan telekomunikasi 

dapat berjalan lancar. 

3. International Organization for Standardization (ISO) merupakan 

sebuah organisasi untuk menstandarisasi internasional. Sesuai dengan 

nama organisasinya, organisasi ini bertugas untuk menstandarkan 

berbagai bidang yang meliputi jaringan komunikasi data. Contoh salah 

satu yang paling terkenal adalah OSI (Open System Interconnection). 

4. American National Standards Institute (ANSI), adalah sebuah 

organisasi atau lembaga yang bertugas untuk mengawasi penggunaan 

dan pembuatan pedoman – pedoman yang berdampak bisnis di setiap 

sector. Organisasi tersebut juga mengawasi standar Amerika Serikat 

dengan standar internasional sehingga produk Amerika Serikat bisa 

dipakai oleh seluruh dunia. 

5. Electronic Industries Association (EIA), merupakan sebuah asosiasi 

dalam produsen perangkat jaringan atau komunikasi yang memiliki 

tanggung jawab untuk perawatan dan pengembangan standar industri 

dalam peralatan untuk pemrosesan data dan komunikasi data. Asosiasi 

terbut juga bertugas untuk memastikan peralatan yang diproduksi oleh 

produsen meskipun berbeda tetapi tetap kompatibel. 

6. Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) merupakan 

sebuah organisasi yang mempunyai profesi untuk membuat berbagai 

standar termasuk bidang jaringan komunikasi data. Contohnya adalah 
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IEEE 802.3 and IEEE 802.5 standar yang sering digunakan pada 

LAN.  

2.1.3 Jenis Jaringan Komputer  

Cloud computing melibatkan jaringan internet sehingga jenis jaringannya 

adalah Wide Area Network atau biasanya disingkat menjadi WAN, merupakan 

jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas seperti jaringan 

komputer antar wilayah, kota, bahkan negara. WAN juga merupakan bentuk 

jaringan yang terdiri dari LAN dan MAN (Handika & Riadi, 2014). Teknologi 

cloud computing menggunakan internet sebagai servernya, kemudian pengguna 

harus terhubung ke internet untuk mengakses program cloud tersebut. 

2.1.4 Model OSI Layer 

OSI kependekanan dari Open System Interconnection, menjadi sebuah 

pedoman dalam membuat standar sebuah komunikasi jaringan dan sebagai sebuah 

panduan proses untuk membuat komunikasi jaringan. ISO menjelaskan bahwa 

untuk sebuah komunikasi jaringan terdiri dari 7 lapisan. Pada cloud computing, 

layer yang difokuskan adalah layer paling terakhir yaitu Application Layer. 

Application Layer adalah lapisan paling pertama saat data di transfer, dan menjadi 

lapisan terakhir untuk dilewati apabila komputer client sedang menerima data 

tersebut. Tugas dari lapisan ini memiliki tugas untuk menerjemahkan setiap jenis 

data yang telah dikirim oleh jaringan yang kemudian dimunculkan dalam aplikasi 

sehingga penerima data dapat melihat data yang telah dikirim 
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2.1.5 HTML (Hypertext Markup Language) 

HTML singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah sebuah Bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk merancang sebuah web. Pada Bahasa 

pemrograman HTML mempunyai beragam tag dan atribut yang setiapnya 

mempunyai fungsi masing – masing. Setiap bahasa HTML, diawali dengan tag 

awal <HTML> kemudian diakhiri dengan tag akhir </HTML>. 

 
Gambar 2.1 Struktur Dasar HTML 

 

2.1.6 CSS (Cascading Style Sheets) 

CSS (Cascading Style Sheets), adalah sebuah bahasa yang berfungsi untuk 

mengatur dan memperindah tampilan web yang akan dirancang. Meskipun dari 

HTML bisa mengatur tampilan web, tetapi tidak seindah dan rapi menggunakan 

CSS. 

Penggunaan dan penerapan CSS ke dalam website yang akan dibuat, 

memiliki beberapa metode – metode yang berbeda. Namun, pada akhirnya metode 

– metode tersebut tetap tertuju pada tujuan yang sama. Yang menjadikannya 

berbeda hanyalah tata cara peletakan dan pemetaannya saja. 
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2.1.7 MYSQL Database 

MySQL merupakan sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola 

database atau seringkali disebut sebagai DBMS (Database Management System) 

menggunakan perintah SQL (Structured Query Language). Dalam sebuah website 

pasti ada yang namanya database. Dan database tersebut ditampung di dalam 

MySQL sehingga developer dapat mengelolanya dengan baik dan rapi.  

2.1.8 UML (Unified Modeling Language) 

UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu 

metode dalam permodelan yang bertujuan untuk dijadikan sebuah konsep 

perancangan sistem berorientasi objek. Adapun tujuan dari penggunaan UML 

adalah dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada yang tepat dan akurat 

kepada pengguna, memberikan sebuah rancangan model yang siap digunakan, 

dapat juga dijadikan sebagai sebuah blue print. 

UML terdiri dari beberapa jenis – jenis diagram. Setiap diagram mempunyai 

arti dan fungsi masing – masing. Berikut adalah jenis diagram yang ada pada 

UML: 

A. Use Case Diagram 

Use Case diagram adalah merupakan salah satu jenis diagram yang 

ada pada UML yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah interaksi 

antara aktor dengan sistem, use case diagram juga dapat membedakan tipe – 

tipe interaksi yang digunakan oleh si pengguna sistem dengan sistemnya. 

Dalam use case diagram terdapat beberapa jenis – jenis komponen, yaitu: 
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Tabel 2.1 Use Case Diagram 

SIMBOL NAMA KETERANGAN 
 
 
 
 

 

Actor 
Si pengguna sistem yang 
akan melakukan interaksi 
– interaksi dengan sistem 

 
Use Case 

Suatu komponen yang 
menggambarkan fungsi 

sistem  
 

 
 

Association 
Sebagai sebuah 

penghubung antara aktor 
dengan sistem 

 

 
 

Generalisasi 
Elemen yang bersifat 

spesialisasi dari elemen – 
elemen lainnya 

 

 
 

Include 
Menunjukan suatu use 
case adalah fungsi dari 

use case lainnya 
 

 

 
 

Extend 

Menunjukan suatu use 
case adalah tambahan 

fungsi dari use case lain 
jika persyaratan tertentu 

terpenuhi 
 

B. Activity Diagram 

Activity diagram atau disebut juga diagram aktivitas adalah merupakan 

salah satu jenis – jenis diagram UML yang mampu menggambarkan sebuah 

model proses apa saja yang terjadi pada sistem. Dalam activity diagram, ada 

sejumlah komponen – komponen sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Activity Diagram 
SIMBOL NAMA KETERANGAN 

 
Initial State/Status Awal 

Awal mula mulainya 
sebuah aliran kerja sistem 
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Activity/Aktivitas 

Pekerjaan aktivitas yang 
berjalan pada aliran kerja 

sistem 
  

 
Decision 

Suatu cabang yang 
memiliki pilihan kondisi 

apabila terdapat lebih dari 
satu 

 

 
 

Final State/Status Akhir 
Berakhirnya suatu aliran 

kerja sistem 

 

 
 

Transition 

Menggambarkan 
konektor aktivitas 

sebelum dan aktivitas 
selanjutnya 

 

C. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah merupakan salah satu diagram – diagram 

UML yang mendeskripsikan sebuah interaksi sistem berdasarkan pada 

timeline atau urutan waktu. Sequence diagram juga menjelaskan tahapan – 

tahapan yang akan dilakukan sistem, untuk bisa mendapatkan suatu tujuan 

seperti pada use case diagram. 

Dalam sequence diagram, ada komponen – komponen yang 

mempunyai fungsi tertentu, yaitu : 

Tabel 2.3 Sequence Diagram 
SIMBOL NAMA KETERANGAN 

 
 
 
 
 
 

Actor 
Si pengguna sistem yang 
akan melakukan interaksi 
– interaksi dengan sistem 
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Lifeline 

Menghubungkan tahapan 
selama objek dikirim dan 

diterima (pemicu 
aktivasinya)  

 

 
 

Message 
Pesan yang menjelaskan 

suatu komunikasi tertentu 
antara interaksi Lifeline  

 

 
 

Reply Message 

Pesan yang membawa 
jawaban yang 

sebelumnya dikirim oleh 
pengirim pesan 

 

 
 

Include 
Pesan yang membawa 
permohonan pesan dari 

Lifelines yang sama 

D. Class Diagram 

Class diagram adalah merupakan salah satu jenis – jenis diagram 

UML yang dipakai dalam menggambarkan kelas ataupun paket yang 

terdapat di sistem yang akan digunakan. Sehingga diagram ini dapat 

memberi gambaran – gambaran tentang sistem dan juga relasi yang ada di 

dalam sistem tersebut. 

Dalam class diagram, ada komponen – komponen yang mempunyai 

fungsi tertentu, yaitu  

Tabel 2.4 Class Diagram 
SIMBOL NAMA KETERANGAN 

 Generalization 
Sebuah hubungan antara objek 
kelas induk dengan objek anak 
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Nary Association 

Komponen yang berfungsi 
mencegah asosiasi yang lebih 

dari 2 objek  

 
Class 

Kumpulan dari objek yang 
mempunyai atribut dan operasi 

yang sama 

 
Collaboration 

Menjelaskan tahapan aksi yang 
mempunyai hasil bagi aktor 

 Realization 
Sebuah aktivitas yang dilakukan 

objek 

 Dependency 

Sebuah relasi elemen mandiri 
yang telah berubah akan 

berpengaruh kepada elemen 
yang tidak mandiri 

 Association 

Komponen yang 
menggambarkan sebuah relasi 

antar objek dengan objek 
lainnya 

 

2.2 Teori Khusus 

2.3.1 Cloud Computing 

Cloud Computing pada zaman ini sudah menjadi topik yang sering 

dibicarakan. Karena banyak kelebihan yang dimiliki oleh cloud computing, 

banyak yang sudah mulai menggunakannya serta layanan yang diberikan juga 

beraneka ragam. Cloud computing tentu memberi sebuah kemudahan dimulai dari 

personal user, perusahaan kecil ataupun besar, serta developer – developer pada 

bidang IT. Kemudahan yang diperoleh dari cloud computing antara lain yaitu 

gampangnya memakai layanan – layanan yang telah disediakan, dan apabila 

terjadi proses update untuk sebuah software yang dipakai, juga gampang 

dikarenakan akan langsung update system secara otomaris tanpa harus komputer  

satu persatu di update. 
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Gambar 2.2 Arsitektur Cloud Computing 

 

Cloud computing sendiri terdiri dari kata cloud yang artinya awan (internet) 

dan computing yang artinya komputasi. Jika digabungkan maka menghasilkan arti 

yaitu sebuah proses komputasi yang menggunakan internet sebagai server untuk 

mengelola data pengguna, baik untuk menyimpan data maupun untuk pertukaran 

data antar pengguna. 

Terdapat tiga jenis layanan cloud, yaitu: 

1. Infrastructure as a service (IaaS), model layanan cloud yang paling 

fleksibel, yaitu infrastruktur komputasi awan, adalah layanan dalam 

komputasi awan, yang divirtualisasikan oleh paket perangkat keras 

bersama dengan jaringan Internet, bandwidth, dan alamat IP, dan terus 

online secara real time. Contohnya: Amazon Web Service, Cisco 

Metapod, Google Compute Engine. 
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2. Platform as a service (PaaS), sebuah model layanan cloud biasanya 

merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh pengembang untuk 

membuat perangkat lunak. Pemasok menyediakan semua persyaratan 

yang diperlukan, seperti sistem operasi dan server. PaaS adalah 

pilihan pertama bagi pengembang karena dapat membuat perangkat 

lunak tanpa membeli alat atau perangkat keras yang diperlukan, 

memungkinkan pengembang untuk lebih fokus pada pengembangan 

perangkat lunak. Contohnya: Stratos Apache, Windows Azure, 

Google App Engine. 

3. Software as a Service (SaaS) adalah model cloud yang memungkinkan 

pengguna mengakses perangkat lunak dari perangkat apa pun kapan 

saja, di mana saja hanya dengan koneksi Internet. Dan pengguna tidak 

perlu berurusan dengan masalah perangkat lunak, karena semuanya 

dikelola oleh pemasok, sehingga pengguna hanya perlu menggunakan 

layanan yang telah disediakan. Contohnya: Google Drive, Dropbox. 

2.3 Tools/software/aplikasi/system 

2.3.1 OwnCloud 

Perusahaan OwnCloud ini didirikan sejak tahun 2011 oleh pakar open 

source yang berpengalaman dan handal bernama Frank Karlitschenck bersama 

Markus Rex memimpin tim ahli dibidang masing – masing dalam pengembangan 

OwnCloud. 

OwnCloud adalah sebuah perangkat lunak untuk membangun cloud storage 

server yang memberikan layanan kepada para pengguna untuk melakukan akses 



17 

 

 

 

seperti membagi dan menyimpan data baik secara private maupun public. 

Keuntungan – keuntungan menggunakan OwnCloud antara lain yaitu dapat 

mengakses data kapanpun dan dimanapun, kapasitasnya pun tidak terbatas 

(tergantung hosting), dapat berbagi data dengan mudah, cepat, dan akurat, dan 

yang terpenting adalah gratis. 

 
Gambar 2.3 Tampilan OwnCloud 

2.3.2 REST Api 

REST adalah singkatan dari Representational State Transfer, yaitu sebuah 

standar protokol HTTP yang berfungsi untuk mengirim atau komunikasi data 

berbasis web. Lalu API singkatan dari Application Protocol Interface, sesuai 

dengan namanya yaitu sebuah protokol dan juga sebagai alat untuk mengirim atau 

komunikasi data antar aplikasi. Yang dinamakan mengirim atau komunikasi data, 

pasti ada pengirim dan penerimanya, sehingga REST terdiri dari REST server dan 

REST client. Cara kerja dari REST API yaitu pertama – tama dipastikan harus ada  

REST server yang menyediakan data atau resource. REST client kemudian akan 
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mengirim pengajuan HTTP request ke server melalui URLs. Terakhir, server 

akan merespon HTTP request dari REST client tadi dengan mengirim balik HTTP 

response sesuai yang diminta client. 

 
Gambar 2.4 Cara Kerja REST Api 

2.3.3 PHP : Hypertext Preprocessor 

PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor, merupakan  suatu 

bahasa dalam pemrograman yang dibuat khusus bagi perancangan web. PHP 

dapat dipakai untuk bahasa – bahasa pemrograman umum seperti lainnya. PHP di 

kembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf. 

2.3.4 Sublime Text 

Sublime Text adalah suatu aplikasi yang berperan sebagai text editor. 

Aplikasi ini termasuk lazim digunakan oleh para developer bidang IT. Karena 

aplikasi ini cukup mudah dan simple untuk digunakan membuat sebuah coding. 

Aplikasi tersebut juga mendukung penggunaan berbagai jenis bahasa 

pemograman seperti HTML, PHP, Javascript, dan lain – lainnnya. Sublime text 

juga mempunyai tema – tema user interface yang bisa dipilih sesuai dengan selera 
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sehingga pemograman pun menjadi lebih nyaman untuk pengguna dan sebagai 

salah satu daya tarik pengguna. 

 
Gambar 2.5 Sublime Text 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu sebagai acuan 

peneliti dalam pengumpulan data. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk 

menambah kajian pada penelitian yang akan dilakukan peneliti. Berikut adalah 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian kali ini : 

1. Penelitian Mochamad Yusuf Romdoni, Irma Yunita Ruhiawati (2019) 

berjudul “Perancangan Cloud Storage Menggunakan OwnCloud dan 

Ubuntu Server Studi Kasus Pada PT. Indonesia Nippon Seiki”, 

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019, ISSN : 2622-6391. Permasalahan 

yang diteliti oleh peneliti tersebut adalah PT. Indonesia Nippon Seiki 

sebagai pemasok alat – alat kendaraan roda dua maupun empat, 

diperlukan pengiriman data ke partner bisnis, biasanya melalui email. 
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Namun data – data yang perlu dikirim berukuran lebih besar dari 5 mb 

(batas besaran file kiriman email hanya 5 mb), sehingga komunikasi 

antar rekan bisnis menjadi sebuah kendala. Dikarenakan masalah yang 

dialami adalah terbatasnya besaran file pengiriman data, maka peneliti 

ingin menerapkan cloud computing sebagai media penyimpanan dan 

pengiriman data. Di zaman ini sudah banyak layanan software cloud 

storage seperti Google Drive dan Dropbox, namun aplikasi – aplikasi 

tersebut tidak bisa digunakan oleh PT. Indonesia Nippon Seiki terkait 

kebijakan perusahaan dalam peraturan dimana data perusahaan yang 

bersifat rahasia dan tidak boleh adanya pihak kedua yang menyimpan 

data tersebut. Karena jika ada pihak kedua yang memegang data 

perusahaan tersebut, akan timbul potensi kebocoran dan pencurian 

data dan informasi perusahaan yang merupakan aset perusahaan yang 

berharga. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti 

menerapkan Private Cloud Storage menggunakan aplikasi OwnCloud 

untuk merakit tempat penyimpanan data tersendiri sekaligus untuk 

pengiriman data. (Romdoni & Ruhiawati, 2019) 

2. Penelitian Hadriansa, Denis Prayogi, Kandi Harianto (2020) berjudul 

“Rancang Bangun OwnCloud Sebagai Cloud Storage di Kampus 

STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati”, Volume 4 Nomor 2 Tahun 

2020, ISSN : 2548-8368. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti 

yaitu aktivitas belajar mengajar di STMIK PPKIA dilakukan pada 

laboratorium sehingga sering melakukan penyimpanan data dan 
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pemindahan data menggunakan media penyimpanan lokal. Terkadang 

hasil pembelajaran perlu disimpan ke media penyimpanan untuk 

dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Para dosen dan mahasiswa 

menyimpan materi perkuliahan tersebut di sebuah flashdisk. Sering 

mahasiswa lupa membawa materi perkuliahan tersebut sehingga 

menjadi kendala dalam pembelajaran. Dan pertukaran pemindahan 

data masih menggunakan metode manual yaitu menggunakan 

flashdisk, dimana memakan waktu yang banyak sehingga waktu 

pembelajaran pun terkurang. Dari permasalahan inilah peneliti 

memutuskan untuk menerapkan perancangan cloud storage untuk 

STMIK PPKIA untuk memudahkan dosen dan mahasiswa dalam 

pembelajaran, penyimpanan data, dan juga pertukaran pengiriman data 

satu sama lain. (Hadriansa, Prayogi, & Harianto, 2020) 

3. Penelitian Jupriyadi, Rizky Prabowo (2017) berjudul ” Implementasi 

OwnCloud Sebagai Private Storage Berbasis Web Pada Perguruan 

Tinggi XYZ”, ISSN : 2460-8416. Permasalahan yang diangkat oleh 

peneliti yaitu Perguruan Tinggi XYZ adalah sebuah perguruan tinggi 

yang terletak di provinsi Lampung. Saat ini Perguruan Tinggi XYZ 

untuk melakukan penyimpanan data belum dimanajemen dengan baik 

sehingga dapat muncul resiko data yang dimiliki tidak dapat diakses 

saat dibutuhkan. Meskipun sekarang banyak layanan cloud storage 

umum seperti Google Drive atau Dropbox, public cloud storage 

tersebut mempunyai resiko untuk diretas sangat besar karena bersifat 
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untuk umum. Maka dari masalah tersebut, peneliti memberikan solusi 

untuk permasalahan ini yaitu menggunakan private cloud storage 

dimana untuk manajemen data dan penyimpanan data menjadi lebih 

gampang dan diakses dimanapun kapanpun, dan memiliki resiko 

untuk diretas lebih kecil karena bersifat private.  

4. Penelitian Andy Hidayat Jatmika, Royana Afwani, Nadiyasari Agitha 

(2019) berjudul “Perancangan Software as a Service (SaaS) Untuk 

Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (PKIA) Pada Puskesmas 

Se-Kota Mataram Berbasis Cloud Computing”, Volume 6 Nomor 5 

Tahun 2019, ISSN : 2528-6579. Permasalahan yang diangkat oleh 

peneliti yaitu sistem pengolahan data pasien PKIA di kota Mataram 

masih menggunakan metode konvensional. Sehingga proses layanan 

pasiennya pun lambat karena lama di proses pendataan pasien dan 

pencarian data pasien. Selain proses yang tergolong lama, pengolahan 

data secara konvensional pun memiliki tingkat kesalahan yang lebih 

tinggi, seperti dalam data pendaftaran, data pemeriksaan, dan data 

rujukan. Pihak PKIA pun akan mengalami kesulitan dalam monitoring 

perawatan kesehatan pasien. Dengan ini lah peneliti akan menerapkan 

teknologi cloud computing dengan metode Software as a Service 

(SaaS). Alasan peneliti memilih cloud computing yaitu dapat diakses 

device apapun dan dimanapun. Sehingga pelayanan KIA pun menjadi 

lebih mudah dalam kinerja dan efisien menghemat waktu dalam 

pencarian data pasien. (Jatmika, Afwani, & Agitha, 2019) 
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5. Penelitian Andi Setiadi Manalu dan Sahat Sonang Sitanggang (2019) 

berjudul “Perancangan dan Implementasi Private Cloud Storage 

Dengan Owncloud Pada Jaringan Lokal Menggunakan Virtualbox”, 

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, ISSN : 2655-9102. Permasalahan 

yang terdapat pada penelitian tersebut adalah Kampus Politeknik 

Bisnis Indonesia Murni Sadar Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, 

mahasiswa dan mahasiswinya masih menggunakan memory card, 

flashdisk, dan harddisk sebagai media penyimpanan berkas materi 

kuliah, praktikum, dan berkas lainnya. Keterbatasan media 

penyimpanan fisik dan resiko kerusakan yang tinggi menjadi 

permasalahan yang sering terjadi dikehidupan sehari – hari sehingga 

dilakuka penelitian ini untuk mencari solusi untuk penanganan 

masalah tersebut. Solusi yang tepat bagi peneliti adalah menerapkan 

teknologi cloud storage menggunakan teknologi virtualisasi. 

Implementasi teknologi cloud storage yang akan digunakan adalah 

aplikasi OwnCloud. (Manalu & Sitanggang, 2019) 

6. Penelitian Hendra Supendar dan Yopi Handrianto (2018) berjudul 

“Teknik Owncloud Dalam Pengolahan Data Cloud Computing 

Berbasis Linux”, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, ISSN : 2527-9777. 

Penelitian ini mengangkut masalah yang ada pada PT. Trieka Daya 

Unggul, dimana PT tersebut adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang manajemen, stakeholder engagement, dan CSR. Dimana 

perusahaan tersebut pasti banyak mengolah data atau biasa disebut big 
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data. Dan seringkali mereka menyimpan data tersebut dalam 

komputer lokal mereka sehingga rentan alami kerusakan atau 

kehilangan data. Oleh karena itu, peneliti memberikan sebuah solusi 

yaitu merancang sebuah tempat penyimpanan data berbasis online 

melalui cloud computing. Sehingga para pegawai dapat menyimpan 

data dalam cloud dan lebih mudah mengakses data melalui server 

cloud yang telah dirancang. (Supendar & Handrianto, 2018)  

7. Penelitian Agus Irawan, Ayu Purnama Sari, dan Saepul Bahri (2019) 

berjudul “Perancangan dan Implementasi Cloud Storage 

Menggunakan Nextcloud Pada SMK YPP Pandeglang”, Volume % 

No 2 Tahun 2019, ISSN : 2597-9922. Permasalahan yang diangkat 

oleh peneliti adalah SMK YPP Pandeglang masih menggunakan 

metode penyimpanan data secara fisik seperti menggunakan flashdisk 

dan harddisk. Media penyimpanan ini pun sangat rentan akan 

kerusakan dan kehilangan data. Cloud storage lah merupakan salah 

satu solusi untuk mengatasi pengelolaan file atau data, agar terpusat 

dan permudah akses pengguna sistem terhadap data yang berhak 

diakses olehnya. (Irawan, Sari, & Bahri, 2019) 

8. Penelitian dari Irfan Santiko, Rahman Rosidi, dan Seta Agung 

Wibawa (2017) berjudul “Pemanfaatan Private Cloud Storage 

Sebagai Media Penyimpanan Data E-Learning Pada Lembaga 

Pendidikan”, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2017, ISSN : 2549-7901. 

Pada kasus ini, peneliti mencoba menerapkan sistem cloud computing 
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yaitu private cloud storage ke dalam e-learning. E-learning di sini 

adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk pembelajaran secara 

daring berbasis web. Sebuah web tentu membutuhkan sebuah 

penyimpanan data, terutama untuk e-learning membutuhkan sebuah 

tempat penyimpanan data untuk menyimpan data materi pembelajaran 

atau tugas. Dengan ini, peneliti akan merancang sebuah private cloud 

storage sebagai wadah untuk penyimpanan data e-learning pada 

Lembaga Pendidikan yang memiliki harapan akan meningkatkan 

kinerja performa mereka. (Santiko, Rosidi, & Wibawa, 2017) 

9. Penelitian dari Dede Hernowo, Rr Yuliana Rachmawati K., Uning 

Lestari (2017) berjudul “Penerapan Private Cloud Storage Sebagai 

Media Sharing Dan Backup Data Di PT. Telkom Indonesia Kandatel 

Kisaran”, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017, ISSN : 2338-6313. PT. 

Telkom Indonesia Kandatel Kisaran di provinsi Sumatera Utara masih 

terbatasi dalam pengolahan data, baik dari segi waktu ataupun tenaga. 

Seiring waktu berjalan, data yang harus diolah oleh perusahaan 

tersebut menjadi semakin bertambah banyak. Sehingga, perusahaan 

tersebut tidak bisa terus menggunakan tempat penyimpanan fisik 

seperti komputer lokal. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk 

membuat sebuah tempat penyimpanan online berbasis cloud. Karena 

teknologi ini dapat menyimpan data yang besar dan cukup fleksibel 

sehingga dapat meningkatkan kinerja pekerja dalam perusahaan PT. 

Telkom Indonesia Kandatel Kisaran. (Hernowo, K, & Lestari, 2017) 
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10. Penelitian dari Jing Yan, Zhi Heng Lin, dan Yong Zhen Li (2021) 

berjudul “Design and Implementation of Secure Cloud Storage System 

Based on Elliptic Encryption”, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021, ISSN 

: 2619-8150. Penelitian tersebut membahas mengenai perkembangan 

teknologi Internet, semakin banyak pengguna Internet cenderung 

menyimpan data dan informasi mereka di cloud, dan keamanan sistem 

penyimpanan cloud yang ada telah dikritik oleh orang-orang, yang 

tidak kondusif untuk melindungi keamanan data dan informasi. Oleh 

karena itu, bagaimana menjamin keamanan data pengguna cloud 

secara efektif menjadi semakin penting. Keamanan sistem 

penyimpanan cloud adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. 

Pertama, skema otentikasi identifikasi berdasarkan bukti pengetahuan 

nol diusulkan. Kedua, pada tahap unggah data pengguna, data 

pengguna dibagi. Akhirnya, algoritma enkripsi berdasarkan kurva 

eliptik diusulkan untuk mengenkripsi tabel pemisahan file pengguna. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam tahap otentikasi 

identifikasi pengguna, dibandingkan dengan metode otentikasi 

pengguna tradisional, keamanan otentikasi identifikasi pengguna 

dapat sangat ditingkatkan dengan menggunakan metode otentikasi 

identifikasi. (Yan, Lin, & Li, 2021) 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

Pada bagian kerangka berpikir, penulis sendiri menyusun tahapan – tahapan 

yang akan dilakukan dalam perancangan hingga pengujian rancangan. Berikut 

adalah hasil kerangka pemikiran: 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Input 

 

Process 

 

Output 

Data seperti file yang 
akan disimpan ke 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang menjelaskan tahap ke 

tahap bagaimana peneliti akan melakukan penelitiannya. Desain penelitian juga 

berisi prosedur – prosedur untuk peneliti menyelesaikan permasalahan dalam 

penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Melalui 

penelitian kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi subjek dan merasakan 

pengalaman subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti terlibat dalam konteks, mempelajari situasi dan lingkungan yang sesuai. 

Setiap fenomena adalah unik dan berbeda dari fenomena lainnya karena latar 

belakang yang berbeda. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk 

menggambarkan keadaan di lingkungan alam secara rinci dan mendalam, serta 

memahami keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan sebenarnya di 

lapangan penelitian, sehingga dapat memahami keadaan lingkungan. 

 Berikut adalah desain penelitian yang disusun oleh peneliti: 



29 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

1. Analisis Studi 

Analisis Studi yang dimaksud disini adalah merumuskan masalah 

yang ada di lapangan untuk sebagai bahan yang akan diteliti oleh 

peneliti. 

2. Pengumpulan Data 

Peneliti akan mengambil data untuk diteliti melalui wawancara 

dengan pihak yang berwenang di lapangan. 

3. Perancangan  

Peneliti akan merancang system sesuai dengan kebutuhan pengguna 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

4. Pengujian 

Setelah selesai merancang, peneliti akan melakukan uji coba system 

yang sudah dirancang di lapangan. 
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5. Hasil 

Hasil penelitian akan digunakan sebahai referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang akan datang. 

3.2 Analisis Jaringan Lama/Sedang Berjalan 

Berikut adalah gambaran topologi jaringan yang sedang digunakan pada 

saat ini: 

 

Gambar 3.2 Topologi Jaringan PT. Starindo Ariya Properti 

Spesifikasi perangkat keras dan lunak yang sedang digunakan pada saat ini 

adalah: 

Tabel 3.1 Spesifikasi Hardware dan Software yang Sedang Digunakan 
PC Flatron 

Operating System Ubuntu server 20.04 LTS 

Processor Intel® Core™ i3 

RAM 4GB 
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3.3 Rancangan Design Jaringan dan Sistem 

3.3.1 Rancangan Model Jaringan 

Suatu model yang akan dipakai pada aplikasi pendukung berjalannya area 

bagian aplikasi data. Berikut rancangan model jaringan pada sistem : 

 

Gambar 3.3 Rancangan Model Jaringan 

Penerapan jaringan server cloud storage akan dilakukan melalui VPS 

(Virtual Private Server), sehingga aplikasi dapat dibuka di mana saja selama ada 

koneksi internet. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan 

private cloud storage ini antara lain: 

Tabel 3.2 Hardware yang Dibutuhkan 

 

 

Laptop ACER Seri Aspire E14 

Processor 6 CPU Core 

RAM 4096 Mb 
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Sedangkan untuk softwarenya, OwnCloud membutuhkan web server, 

database, dan PHP agar dapat berjalan dengan baik. Biasanya disebut juga LAMP 

Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP). Berikut software yang dibutuhkan, antara 

lain: 

Tabel 3.3 Software yang Dibutuhkan 

Web Server Apache, PHP 

Database MySQL 

Sistem operasi Linux Ubuntu 

OwnCloud Versi 10.4.1 

Tahapan rencana implementasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 

persiapan VPS dan konfigurasi LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP). 

Setelah sudah selesai konfigurasi, peneliti akan install OwnCloud dan membuat 

database untuk penyimpanan data seperti data – data login username dan 

password. Jika databasenya sudah jadi, maka konfigurasi OwnCloud terhubung 

dengan database dan web interface yang sudah dibuat. Terakhir, peneliti akan uji 

coba untuk download file, upload file, dan sharing file di web interface yang 

sudah dirancang dan terhubung dengan OwnCloud. 

3.3.2 Rancangan Model UML 

Tentunya saat membuat sebuah sistem, diperlukan untuk mendesain 

sebelum memproses merancang aplikasi tersebut. Desain seperti ini tentunya 

bakal banyak membantu para progammer untuk menciptakan sebuah aplikasi, 

karena programmer dapat lebih gampang dalam melaksanakan pekerjaannya, 

karena alur programnya sudah tertata. Tentunya hal tersebut akan berdampak 
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kepada hasil dari aplikasi yang telah dibuat, sehingga aplikasi yang dibuat pun 

akan lebih baik dan lebih sesuai keinginan perancang. Perancangan system adalah 

sebuah tahapan dimana perancang akan merancang sebuah model untuk program 

aplikasi yang akan dibuat. Di tahap ini, perancang akan menggambarkan sebuah 

rancangan model UML (Unified Modeling Language).  

3.3.2.1 Use Case Diagram 

 
Gambar 3.4 Rancangan Use Case Diagram 

 

3.3.2.2 Activity Diagram 

1. Pendaftaran User 
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Diagram yang tertera di bawah ini menunjukan aktivitas user yang ingin 

melakukan pendaftaran pada sistem Private Cloud Computing menggunakan 

OwnCloud berbasis web. 

 
Gambar 3.5 Activity Diagram Pendaftaran User 

 

2. Admin ataupun User melakukan login 

Suatu sistem tentu harus memiliki menu login agar keamanan sistem dapat 

terjaga dengan baik. Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan aktivitas 

admin ataupun user yang ingin melakukan login pada sistem Private Cloud 

Computing menggunakan OwnCloud berbasis web. 
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Gambar 3.6 Activity Diagram Login 

 
 

3. User mengakses Cloud 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan aktivitas user yang ingin 

melakukan akses cloud pada sistem Private Cloud Computing Menggunakan 

Owncloud berbasis web. 
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Gambar 3.7 Activity Diagram User Mengakses Cloud 

 

4. User mengubah profile dan akun  

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan aktivitas user yang ingin 

melakukan perubahan profile dan akun pada sistem Private Cloud Computing 

menggunakan OwnCloud berbasis web. 
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Gambar 3.8 Activity Diagram User mengubah profile dan akun 

 

5. Approvement User 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan aktivitas admin yang ingin 

melakukan approvement user pada sistem Private Cloud Computing 

menggunakan OwnCloud berbasis web. 
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.  
Gambar 3.9 Activity Diagram Approvement User 

6. Mengelola Data User 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan aktivitas admin yang ingin 

melakukan mengelola data user pada sistem Private Cloud Computing 

menggunakan OwnCloud berbabis web. 

 
Gambar 3.10 Activity Diagram Mengelola Data User 
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7. Mengelola Profile Web 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan aktivitas admin yang ingin 

mengelola profile web pada sistem Private Cloud Computing menggunakan 

OwnCloud berbasis web.  

 
Gambar 3.11 Activity Diagram mengelola profile web 

 

8. Mengelola data layanan cloud 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan aktivitas user yang ingin 

melakukan pengelolaan data layanan cloud pada sistem Private Cloud Computing 

menggunakan OwnCloud berbasis web. 
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Gambar 3.12 Activity Diagram mengelola data layanan Cloud 

 

3.3.2.3 Sequence Diagram 

1. Pendaftaran User  

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan alur hidup user yang ingin 

melakukan pendaftaran pada sistem Private Cloud Computing menggunakan 

OwnCloud berbasis web. 
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Gambar 3.13 Sequence Diagram Pendaftaran User 

 

2. User ataupun Admin melakukan login 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan alur hidup admin ataupun 

user yang ingin melakukan login pada sistem Private Cloud Computing 

menggunakan OwnCloud berbasis web. 

 
Gambar 3.14 Sequence Diagram Login 
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3. User Mengakses Cloud 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan alur hidup user yang ingin 

melakukan akses cloud pada sistem Private Cloud Computing Menggunakan 

OwnCloud berbasis web. 

 
Gambar 3.15 Sequence Diagram User Mengakses Cloud 

 

4. User Mengubah Profile dan akun 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan alur hidup user yang ingin 

melakukan perubahan profile dan akun pada sistem Private Cloud Computing 

Menggunakan OwnCloud berbasis web. 
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Gambar 3.16 Sequence Diagram User mengubah profile dan akun 

 

5. Approvement User 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan alur hidup admin yang ingin 

melakukan aprovement user pada sistem Private Cloud Computing Menggunakan 

OwnCloud berbasis web. 

 
Gambar 3.17 Sequence Diagram Approvement User 
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6. Mengelola data User 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan alur hidup admin yang ingin 

mengelola data user pada sistem Private Cloud Computing Menggunakan 

OwnCloud berbasis web. 

 
Gambar 3.18 Sequence Diagram mengelola data user 

 

7. Mengelola profile web 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan alur hidup admin yang ingin 

mengelola profile web pada sistem Private Cloud Computing Menggunakan 

OwnCloud berbasis web. 
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Gambar 3.19 Sequence Diagram mengelola profile web 

 

8. Mengelola data layanan cloud 

Diagram yang tertera dibawah ini menunjukan alur hidup admin yang ingin 

mengelola data layanan cloud pada sistem Private Cloud Computing 

Menggunakan OwnCloud berbasis web. 

 
Gambar 3.20 Sequence Diagram mengelola data layanan cloud 
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3.3.2.4 Class Diagram 

 
Gambar 3.21 Class Diagram Sistem Private Cloud 

3.3.3 Rancangan Input 

Berikut merupakan rancangan input dari sistem Private Cloud, terdiri dari: 

1. Rancangan Input Form Pendaftaran 

 

Gambar 3.22 Rancangan Input Form Pendaftaran 
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2. Rancangan Input Form Login 

 

Gambar 3.23 Rancangan Input Form Login 

3. Rancangan Input Akses Cloud 

 

Gambar 3.24 Rancangan Input Akses Cloud 
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4. Rancangan Input Form Profile Web 

 

Gambar 3.25 Rancangan Input Form Profile Web 

5. Rancangan Input Form Layanan 

 

Gambar 3.26 Rancangan Input Form Layanan 

3.3.4 Rancangan Output 

Rancangan output dari sistem Private Cloud yaitu laporan data user. 
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Gambar 3.27 Rancangan Output Laporan Data User 

3.4 Metode Pengujian 

3.4.1 Black Box Testing 

Menurut Arwaz et al., (2019), Metode pengujian Blackbox merupakan 

sebuah sebuah pengujian dimana aplikasi yang telah dirancang di uji, supaya 

perancang sistem dapat mengetahui apa yang kurang atau salah pada sistem dan 

diperbaiki sehingga terbentuklah sistem yang lebih baik.  

1. Hasil pengujian Blackbox Testing Pendaftaran User 

Tabel 3.4 Hasil Pengujian Pendaftaran User 

No 
Skenario 
Pengujian Test case Hasil Kesimpulan 

1. Nama, Email, 
Username dan 
password tidak 
diisi kemudian 
Submit 

Nama: (kosong) 
Email: (kosong)  
Username: 
(kosong) 
Password: 
(kosong)  
 

Sistem tidak bisa 
mendaftar user dan 
memunculkan notifikasi 
“isi bidang ini” 

Valid 



50 

 

 

 

2. Mengisi Nama, 
namun Email, 
Username dan 
password tidak 
diisi kemudian 
Submit 

Nama: Robert 
Email:  
(kosong) 
Username:  
(kosong) 
Password: 
(kosong)  
 

Sistem tidak bisa 
mendaftar user dan 
memunculkan notifikasi 
dibawah Email, 
Username, Password 
“isi bidang ini” 

Valid 

3. Mengisi Nama dan 
Email namun 
Username dan 
password tidak 
diisi kemudian 
Submit 

Nama: Robert 
Email:  
rrobert55@gmai
l.com 
Username:  
(kosong) 
Password: 
(kosong)  
 

Sistem tidak bisa 
mendaftar user dan 
memunculkan notifikasi 
dibawah Username, 
Password “isi bidang 
ini” 

Valid 

4 Mengisi Nama, 
Email, Username 
namun password 
tidak diisi  
kemudian Submit 

Nama: Robert 
Email:  
rrobert55@gmai
l.com 
Username:  
robert123 
Password: 
(kosong)  
 

Sistem tidak bisa 
mendaftar user dan 
memunculkan notifikasi 
dibawah Password “isi 
bidang ini” 

Valid 

5 Mengisi Nama, 
Email, Username, 
dan password 
namun email sudah 
terdaftar kemudian 
Submit 

Nama: Robert 
Email:  
rrobert55@gmai
l.com 
Username:  
robert123 
Password: 
123robert  
 

Sistem tidak bisa 
mendaftar user dan 
memunculkan notifikasi 
“email sudah terdaftar” 

Valid 

6. Mengisi Nama, 
Email, Username 
dan password 
dengan benar 
kemudian Submit 

Nama: Robert 
Email:  
rrobertovahlan5
5@gmail.com 
Username:  
robert123 
Password: 
123robert 
 

Sistem dapat 
mendaftarkan user dan 
memunculkan notifikasi 
“pembuatan akun 
berhasil tunggu 
konfirmasi dari kami“ 

Valid 
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2. Hasil pengujian Blackbox Testing Login User 

Tabel 3.5 Hasil Pengujian Login User 

No 
Sekenario 
Pengujian 

Test case Hasil  Kesimpulan 

1. Username dan 
password 
dikosongkan 
kemudian Login 

Username: 
(kosong) 
Password: 
(kosong)  
 

Sistem tidak dapat login 
dan memunculkan 
notifikasi “isi bidang ini” 

Valid 

2. Username diisi,  
password tidak 
diisi kemudian 
Login 

Username:  
robert123 
Password: 
(kosong)  
 

Sistem tidak dapat login 
dan memunculkan 
notifikasi dibawah 
Password “isi bidang ini” 

Valid 

3. Diisi password, 
namun tidak diisi 
username 
kemudian Login 

Username:  
(kosong) 
Password: 
123robert  
 

Sistem tidak dapat login 
dan memunculkan 
notifikasi dibawah 
Username “isi bidang ini” 

Valid 

4 Mengisi 
username dan 
password dengan 
kondisi salah satu 
salah kemudian 
Login 

Username:  
cristin123 
Password: 
123robert  
 

Sistem tidak dapat login 
dan memunculkan 
notifikasi 
“Username/password 
Salah!” 

Valid 

5. Mengisi 
username dan 
password dengan 
benar kemudian 
Login 

Username: 
robert123 
Password: 
123robert 
 

Sistem dapat login dan 
langsung tertuju ke menu 
utama 

Valid 

3. Hasil pengujian Blackbox Testing Pengelolaan File Member 

Tabel 3.6 Hasil Pengujian Pengelolaan File Member 

No 
Sekenario 
Pengujian 

Test case Hasil  Kesimpulan 

1. Klik tombol 
Unggah File 

Memasukan 
jenis file 
.jpg  
 

Sistem akan menerima 
perintah dan file akan 
terlihat pada My Document 

Valid 

2. Klik tombol 
Unggah File 

Memasukan 
jenis file 
.png  
 

Sistem akan menerima 
perintah dan file akan 
terlihat pada My Document 

Valid 
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3. Klik tombol 
Unggah File 

Memasukan 
jenis file 
.pdf  
 

Sistem akan menerima 
perintah dan file akan 
terlihat pada My Document 

Valid 

4 Klik tombol 
Unggah File 

Memasukan 
jenis file 
.doc  
 

Sistem akan menerima 
perintah dan file akan 
terlihat pada My Document 

Valid 

5 Klik tombol 
Unggah File 

Memasukan 
jenis file 
.xls  
 

Sistem akan menerima 
perintah dan file akan 
terlihat pada My Document 

Valid 

6 Klik tombol 
Unggah File 

Memasukan 
jenis file 
.pttx  
 

Sistem akan menerima 
perintah dan file akan 
terlihat pada My Document 

Valid 

7 Delete File Pilih file, 
klik tanda 
panah 
kebawah 
pada file, 
pilih pilih 
delete 

Sistem akan menerima 
perintah dan file akan 
terhapus dan tidak terlihat 
lagi pada My Document 

Valid 

8 Rename File Pilih file, 
klik tanda 
panah 
kebawah 
pada file, 
pilih 
rename 

Sistem akan menerima 
perintah dan nama file akan 
berubah 

Valid 

9 Share File Pilih file, 
klik tanda 
panah 
kebawah 
pada file, 
pilih share 

Sistem akan menerima 
perintah dan file akan 
memunculkan link untuk di 
bagikan 

Valid 
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3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada kantor PT. Starindo Ariya 

Properti yang berlokasi di Komplek Mega Cipta Sejati Factory I No I, Batam 

Centre, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam. Waktu penelitian ini dimulai 

pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. 

Tabel 3.7 Jadwal Penelitian 

Kegiatan 

Tahun, Bulan dan Pertemuan 
2021 

Maret April Mei Juni Juli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Perencanaan & 
Persiapan 

              

Studi Pustaka               

Pengumpulan 
Data 

              

Pelaksanaan               

Penyusunan 
Laporan 

              


