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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Cloud computing merupakan model komputasi yang sering diterapkan 

disebagian besar perusahaan dalam mengoperasikan perusahaan tersebut. Selain 

mengurangi beban kerja manusia, juga menghemat biaya dengan menghemat 

sumber daya yang tidak digunakan. Dalam proses pembangunan infrastruktur 

cloud, dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai kekuatan dan 

keterbatasan dari cloud computing yang dikarenakan oleh perbedaan dalam 

kebutuhan dari infrastruktur yang akan dibangun dan akan memengaruhi 

pengembangan di setiap kasus yang berbeda. Misalnya dari hasil wawancara pada 

Pusat TIK Nasional dapat diketahui pada instansi tersebut memiliki masalah jika 

sumber daya sudah tidak lagi mencukupi, maka staff IT akan menambahkan 

perangkat keras baru dengan cara manual. Proses manajemen dan pemantauan juga 

menjadi rumit karena masih belum dilakukan dengan cara terpusat (Fauzan, Fiade, 

& A, 2017). 

Cloud computing mengubah cara pemrosesan data dari perangkat lokal ke 

pusat fasilitas data yang memungkinkan penggunanya membuat file dan mengedit 

secara online. Jumlah pengguna yang telah menggunakan layanan cloud ini sudah 

meningkat drastic setiap harinya. Cloud computing ini berbeda dengan metode 

client-server yang dikarenakan pada cloud computing ini telah tersedia aplikasi 

yang dapat digunakan oleh client melalui web browser mereka (Memon, Brahme, 

Khairnar, & Ahire, 2015). 

Iwin Wong, Perancangan dan Implementasi File Sharing Menggunakan Nextcloud di Batam Tourism Polytechnic, 2018 
UIB Repository©2018



7 
 

  Universitas Internasional Batam 
 

Keuntungan menggunakan private cloud daripada public cloud yakni 

security yang lebih tinggi dikarenakan layanan yang hanya berjalan dalam jaringan 

Pusat TIK Nasional saja secara internal. Sebaliknya, private cloud juga tidak luput 

dari kebutuhan dana yang besar dibandingkan dengan public cloud yang sudah 

tersedia infrastruktur oleh penyedia layanan. Sedangkan private cloud memerlukan 

departemen IT untuk mengatur infrastruktur nya (Fauzan et al., 2017). 

Dari penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

dengan adanya sistem file sharing yang berbasis cloud, maka manajemen dan 

pemantauan menjadi lebih mudah karena data sudah terpusat. Selain itu, pengguna 

dapat mengakses data mereka dengan mudah dimana saja dan kapan saja. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan hubungan antara 2 buah komputer yang 

autonomous atau lebih melalui media kabel atau wireless. Autonomous adalah 

ketika suatu komputer tidak mengendalikan (melakukan control) ke komputer 

lainnya dengan akses penuh hingga menyebabkan komputer lain mengalami 

restart, kerusakan sistem, shutdown, atau kehilangan file. 

Pada definisi networking dijelaskan bahwa autonomous adalah jaringan 

independen dengan memiliki admin untuk manajemen sistem secara mandiri, 

memiliki suatu topologi jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak sendiri, dan 

dihubungkan ke jaringan autonomous yang lainnya. Contohnya adalah Internet 

yang merupakan jaringan autonomous yang besar (Wongkar, Sinsuw, & Najoan, 

2015).  
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Sedangkan menurut (Kurniawan & Herryanto, 2017) yang mendefinisikan 

jaringan komputer sebagai kumpulan dari peralatan yang saling terhubung seperti 

printer, komputer, dan lainnya yang dibangun dengan tujuan membawa informasi 

melalui media komunikasi tanpa ada kesalahan baik dari pengirim maupun 

penerima informasi tersebut. 

Terdapat beberapa jenis jaringan sebagai berikut: 

1. Personal Area Network (PAN) 

Jenis jaringan ini merupakan hubungan dua komputer maupun lebih 

yang memiliki jarak tidak terlalu jauh. Jenis jaringan ini biasanya 

berjarak sekitar 4 meter sampai 6 meter dan sering kita pakai. Misalnya 

ketika menghubungkan ponsel dengan komputer seperti Gambar 1 

berikut. 

 

Gambar 1 Personal Area Network  (Wongkar et al., 2015) 

 

 

 

Iwin Wong, Perancangan dan Implementasi File Sharing Menggunakan Nextcloud di Batam Tourism Polytechnic, 2018 
UIB Repository©2018



9 
 

  Universitas Internasional Batam 
 

2. Local Area Network (LAN) 

Jaringan  LAN sangat sering ditemukan pada warnet, sekolah, kampus, 

atau kantor yang memerlukan hubungan antar dua komputer maupun 

lebih di suatu ruangan tertentu seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Local Area Network (Wongkar et al., 2015) 

Sedangkan menurut (Kurniawan & Herryanto, 2017), LAN merupakan 

jaringan yang berfungsi menghubungkan komputer maupun 

workstation yang saling berbagi informasi pada perusahaan. Dengan 

data yang terkirim pada kecepatan antara 10 sampai 1000 Mbps dan 

jangkauan maksimum 10 Kilometer. 

Menurut (Muhammad & Hasan, 2016) dijelaskan bahwa LAN 

merupakan jaringan yang biasanya digunakan pada cakupan wilayah 

yang tidak lebih dari 1 Kilometer dan menggunakan topologi tertentu 

yang terhubung pada satu komputer server. 

3. Metropolitan Area Network (MAN) 

Jenis jaringan MAN adalah suatu jaringan pada kota dengan kecepatan 

transfer data tinggi yang menghubungkan ke suatu lokasi atau tempat 

seperti kampus, sekolah, maupun perkantoran. Jaringan ini juga dapat 
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didefinisikan sebagai kombinasi dari beberapa LAN. Jangkauan dari 

MAN bisa mencakup 10 – 50 kilometer.  

 

Gambar 3 Metropolitan Area Network (Wongkar et al., 2015) 

Ada pun jaringan komputer yang mampu mencakupi wilayah kota, 

yang dapat terdiri atas gabungan dari beberapa jaringan komputer 

kampus dan memiliki cakupan antara 10 sampai 50 Kilometer 

merupakan pengertian MAN menurut (Kurniawan & Herryanto, 2017). 

Menurut (Muhammad & Hasan, 2016) bahwa MAN adalah jaringan 

yang terhubung pada cakupan wilayah kota dan memiliki jarak lebih 

dari 1 Kilometer dan dapat digunakan untuk membangun jaringan 

komputer antara kantor maupun kampus dalam satu kota. 

4. Wide Area Network (WAN) 

Jenis jaringan WAN mencakup daerah yang cukup besar. Misalnya 

suatu wilayah ataupun negara yang terhubung melalui jaringan ini. 

Contohnya dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Wide Area Network (Wongkar et al., 2015) 

Sedangkan jaringan WAN menurut pengertian dari (Kurniawan & 

Herryanto, 2017) adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan 

wilayah yang cukup luas  seperti antar kota, negara bahkan benua. 

Jaringan LAN dan MAN yang dihubungkan ke salah satu jaringan 

terpadu dan memiliki jarak ribuan Kilometer dan menggunakan metode 

tertentu agar saling berkomunikasi adalah pengertian WAN yang 

dikemukakan oleh (Muhammad & Hasan, 2016). 

5. Wireless LAN (WLAN) 

WLAN merupakan sistem komunikasi yang fleksibel dan mampu 

diaplikasikan sebagai extension ataupun alternative untuk jaringan 

LAN yang masih menggunakan media kabel. Teknologi yang 

digunakan adalah frekuensi radio dimana pengiriman dan penerimaan 

data dilakukan dengan media udara dengan meminimalisir kebutuhan 

penggunaan kabel. WLAN merupakan solusi untuk digunakan dimana 

penerapan jaringan LAN dengan media kabel sulit diterapkan. 
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Gambar 5 Wireless LAN (Wongkar et al., 2015) 

Sedangkan menurut (Setiawan & Setyowibowo, 2017) dua atau lebih 

komputer yang saling terhubung agar dapat berkomunikasi dengan menggunakan 

protokol komunikasi adalah yang disebut dengan jaringan komputer yang 

kemudian dibagi menjadi beberapa klasifikasi antara lain: 

1. Area 

Terdiri dari LAN (Local Area Network) sebagai kumpulan dari 

beberapa komputer client dan 1 komputer server yang mampu bertukar 

data pada jaringan LAN, MAN (Metropolitan Area Network) yang 

cakupan wilayahnya lebih besar daripada LAN yang mampu mencakup 

sebuah kota, WAN (Wide Area Network) yang merupakan kumpulan 

jaringan LAN yang terhubung dengan media komunikasi dan memiliki 

cakupan wilayah yang besar seperti antar negara atau antar benua, dan 

Internet yang merupakan jaringan komputer yang telah luas 

cakupannya dan mendunia dimana terdapat informasi di dalamnya. 
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2. Media Penghantar 

Terdiri atas Wire Network yang merupakan jaringan komputer dengan 

menggunakan media kabel. Dimana data akan disalurkan dan dibagi 

melalui perantara kabel. Dan juga terdapat Wireless Network yang 

merupakan jaringan komputer yang memiliki media penghantar berupa 

gelombang atau infrared dan laser. 

3. Fungsi 

Terbagi menjadi Client Server dan Peer to Peer. Client Server 

merupakan jaringan komputer dimana terdapat satu atau lebih 

komputer yang berfungsi sebagai server untuk melayani pengguna atau 

client. Layanan tersebut dapat berupa layanan surat elektronik, file, 

web, dan lainnya. Sedangkan Peer to Peer adalah jaringan dimana pada 

setiap komputer dapat berperan baik sebagai server maupun sebagai 

client dan dapat memberikan ataupun menerima akses dari komputer 

lainnya. 

2.2.2 OSI Layer 

OSI memiliki kepanjangan Open System Interconnection merupakan 

standar pada komunikasi yang diterapkan dalam jaringan komputer sehingga 

semua alat komunikasi mampu saling berkomunikasi pada jaringan. Pada masa 

dahulu dimana OSI belum digunakan, perangkat dari vendor yang berbeda tidak 

mampu saling terhubung / berkomunikasi. Oleh karena itu, dibentuk suatu standar 

OSI dengan tujuan agar designer jaringan mampu memahami fungsi setiap layer 

yang berkaitan dengan alur komunikasi data (Marsoni, Kalsum, & Kurniawan, 

2016).  
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Pada struktur yang berlapis ini, semua fungsi yang dibutuhkan untuk 

berkomunikasi data dilaksanakan oleh setiap lapisan pada protokol tersebut. Setiap 

protokol diikuti oleh lapisan yang lebih rendah yang berfungsi menjalankan fungsi 

yang lebih sederhana untuk protokol yang di atasnya. Dengan setiap perubahan 

yang terjadi pada suatu protokol tidak akan mempengaruhi lapisan protokol 

lainnya (Muhammad & Hasan, 2016). 

Terdapat 7 layer OSI yang dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6 layer pada OSI (Marsoni et al., 2016) 

OSI layer terdiri dari 7 lapisan sebagai berikut: 

1. Physical Layer 

Physical layer berperan untuk mengirimkan raw bit ke saluran 

komunikasi. Harus dipastikan pada masalah design bahwa apabila satu 

sisi mengirimkan data 1 bit, di sisi yang lain juga harus menerima data 
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dengan ukuran 1 bit juga. Pada umumnya masalah design di sini 

berhubungan secara electric dan interface procedural, mekanik, dan 

media physical yang berada pada bawah lapisan fisik (Marsoni et al., 

2016). 

Lapisan ini melakukan terjemahan informasi yang terdapat pada paket 

menjadi sinyal aktual. Lapisan ini juga tidak memberikan penambahan 

informasi ke paket yang didapatkan dari lapisan di atasnya 

(Muhammad & Hasan, 2016). 

Sedangan menurut (Susilo, Triyono, & Hamzah, 2017) physical layer 

merupakan lapisan yang berhubungan dengan perangkat LAN melalui 

Ethernet Card ataupun perangkat Wireless, modem satelit, maupun 

modem lease line. 

2. Data Link Layer 

Data Link Layer berperan untuk memfasilitasi transmisi data yang 

bersifat raw dan mentransformasikan data tersebut pada saluran yang 

terbebas daripada kesalahan transmisi. Sebelum dikirimkan ke layer 

Network, Data Link Layer melaksanakan peran ini dengan cara 

memungkinkan pengirim untuk memecah data input menjadi data 

frame (normalnya berjumlah ratusan bahkan ribuan byte). Kemudian 

akan ditransmisikan frame yang tadi secara berurut dan 

acknowledgement frame yang penerima kirim kembali (Marsoni et al., 

2016). 
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Lapisan ini bertanggung jawab untuk memberi petunjuk pada paket 

ketika melewati link pada jaringan dan menambah alamat tujuan 

kepada paket tersebut (Muhammad & Hasan, 2016). 

Lapisan yang berisikan ketentuan untuk mendukung sambungan fisik 

misal pada biner 0 dan 1, dan yang lainnya sehingga sambungan 

tersebut mampu berfungsi dengan baik. Yang berarti bahwa lapisan ini 

menerjemahkan sambungan fisik ke sambungan data (Susilo et al., 

2017). 

3. Network Layer 

Network Layer berperan untuk mengendalikan operasi subnet. Masalah 

design di sini adalah untuk menentukan jalur pengiriman paket dari 

source ke destination. Apabila pada waktu yang bersamaan dimana 

subnet memiliki banyak paket, maka paket tersebut kemungkinan 

sampai pada waktu yang bersamaan. Hal ini dapat memicu terjadinya 

bottleneck. Di sinilah peran Network Layer sebagai pengendali 

kemacetan (Marsoni et al., 2016). 

Lapisan ini memiliki tanggung jawab pada pengiriman paket kepada 

lapisan lebih rendah dengan menambah alamat suatu jaringan dan juga 

informasi ke paket, dan memutuskan jalan yang akan dilewati oleh 

paket yang akan dikirimkan (Muhammad & Hasan, 2016). 

Perangkat jaringan yang tersambung dapat mengidentifikasi perbedaan 

antar satu komputer dengan lainnya dimungkinkan oleh lapisan ini. 

Dimana alur pengalamatan dan komunikasi diatur oleh network layer 
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ini yang juga menentukan jumlah informasi yang dikirim pada suatu 

paket data (Susilo et al., 2017). 

4. Transport Layer 

Transport Layer memiliki fungsi dasar sebagai penerima data yang 

dikirimkan oleh layer session, apabila diperlukan akan dipecah data 

menjadi bagian yang kecil sebelum diteruskan ke layer Network 

sekaligus menjamin bahwa semua data yang telah dipotong mampu 

tiba dengan baik dan harus dijalankan dengan efisien (Marsoni et al., 

2016). 

Lapisan yang bertujuan untuk mengubah data atau informasi yang akan 

dikirim menjadi berbentuk unit yang mampu dikelola (paket). 

Kemudian membuat paket tersebut untuk dimuat data, alamat, error 

control terhadap informasi yang akan dikirim (Muhammad & Hasan, 

2016). 

Transport layer ini juga mengatur ulang perintah pada pengiriman data 

ke urutan yang benar kembali dan menggunakan suatu mekanisme 

untuk konfirmasi apakah paket telah sampai di alamat tujuan. Lapisan 

ini dapat berkomunikasi dengan host tujuan agar mampu melakukan 

konfirmasi tersebut. Apabila belum sampai ditujuan, maka data akan 

dikirim kembali. Protokol yang berfungsi pada lapisan ini adalah TCP, 

UDP, dan SPX (Susilo et al., 2017). 

5. Session Layer 

Berperan mengijinkan user agar menetapkan session dengan user 

lainnya. Session juga memungkinkan user untuk log ke sistem remote 
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timesharing juga memindah file ke mesin lainnya (Marsoni et al., 

2016). 

Layanan yang diberikan lapisan ini adalah untuk men-sinkronisasi dan 

proses komunikasi seperti sessions, dikelola oleh lapisan ini 

(Muhammad & Hasan, 2016). 

Sedangkan menurut (Susilo et al., 2017) dimana lapisan ini merupakan 

tempat yang akan dilewati paket data yang sudah diterima. Kemudian 

data ini akan dipakai untuk menghasilkan sambungan. 

6. Presentation Layer 

Presentation Layer melakukan fungsi tertentu untuk menjamin 

ditemukannya penyelesaian bagi beberapa masalah tertentu dan tidak 

mengijinkan user untuk menyelesaikan masalah secara sendiri. Layer 

ini memperhatikan semantic informasi dan syntax yang dikirim seperti 

layanan presentation ini adalah encoding data (Marsoni et al., 2016). 

Layanan yang diberikan lapisan ini terdiri dari proses encryption dan 

data compression dan translation agar kode tetap berada pada standar 

internasional (Muhammad & Hasan, 2016). 

Peran pada lapisan ini untuk menyusun paket data yang telah 

dikirimkan, dimana paket data yang terkirim biasanya berupa pecahan 

paket data. Sebuah data dapat menghasilkan kira – kira 10 pecahan 

paket. Setelah diterima, lapisan ini akan menyusun ulang sesuai data 

aslinya (Susilo et al., 2017).  
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7. Application Layer 

Berperan untuk pemindahan file dimana sistem file satu dengan lainnya 

mempunyai konvensi penamaan berbeda, cara untuk menyatakan 

barisan teks yang berbeda, dan lain sebagainya. Tugas layer ini seperti 

pada remote job entry, surat elektronik, lookup directory, dan fasilitas 

lainnya yang memiliki tujuan umum maupun khusus (Marsoni et al., 

2016). 

Lapisan ini berfungsi untuk memberikan layanan aplikasi kepada 

pemakai (end user) (Muhammad & Hasan, 2016). 

Pada lapisan ini program dapat meminta layanan pada suatu jaringan 

komputer seperti melacak basis data, otentikasi pengguna, transfer file. 

Protokol tersebut terdiri atas FTP, World Wide Web, Telnet, dan lainnya 

(Susilo et al., 2017). 

2.2.3  Model Layanan Cloud 

Cloud memiliki tiga model layanan yang berbeda sebagai berikut: 

1. IaaS (Infrastructure as a Service) 

IaaS dapat disebut sebagai model “manajemen” dimana hal-hal dalam 

komputasi, penyimpanan dan resource memory yang dialokasikan 

untuk aplikasi yang berdasarkan permintaan dari pengguna melalui 

Internet (Kushida, Murray, & Zysman, 2015). 

Layanan dimana infrastruktur disediakan oleh provider dan dapat 

disewakan oleh pengguna. Seluruh kebutuhan yang diperlukan 

ditentukan sendiri oleh pengguna dan pengguna juga dapat menambah 
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resource yang lebih besar apabila diperlukan (Sulaiman & Widarma, 

2017). 

2. PaaS (Platform as a Service) 

PaaS merupakan model “pengembangan” yang menentukan bagaimana 

pengembang software dalam merancang dan membangun aplikasi  

yang mengakses dan memakai sumber daya dalam komputasi yang 

dikelola oleh IaaS yang mendasarinya (Kushida et al., 2015). 

Menurut (Sulaiman & Widarma, 2017), di PaaS ini provider cloud 

menyediakan suatu platform untuk pengembang dalam proses 

mengembangkan aplikasi mereka tanpa perlu mengkhawatirkan 

platform aplikasi itu. 

3. SaaS (Software as a Service) 

SaaS merupakan model “pengantaran” yang menentukan bagaimana 

suatu software ditulis oleh pengembang dengan menggunakan PaaS 

layer dan tersedia untuk pengguna melalui Internet. Biasanya pengguna 

hanya memerlukan koneksi Internet dan web browser untuk mengakses 

aplikasi yang berbasis SaaS dan SaaS seringkali dikaitkan kepada 

model yang berbasis subscription (Kushida et al., 2015). 

Layanan pada komputasi awan dimana cloud provider telah 

menyediakan aplikasi dan perangkat lunak untuk digunakan oleh 

pengguna merupakan pengertian fungsi SaaS menurut (Sulaiman & 

Widarma, 2017). 
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Gambar 7 Lapisan arsitektur pada cloud computing (Kushida et al., 

2015) 

2.2.4 Tipe layanan pada Cloud 

Cloud computing dikategorikan sebagai berikut: 

1. Private cloud 

Pada private cloud, data akan diatur dalam lingkup suatu organisasi 

tanpa adanya batas bandwidth jaringan. Terkadang juga disebut sebagai 

internal cloud misalnya S3 (Simple Storage Device), EC2 (Elastic 

Cloud Computing) (Mewada, Sharivastava, Sharma, Gautam, & 

Purohit, 2015). 

Infrastruktur pada cloud ini beroperasi khusus untuk suatu bentuk 

organisasi. Infrastruktur ini hanya dapat diakses oleh anggota 

organisasi tersebut dan tidak ditawarkan untuk umum. Cloud jenis ini 

di hosting pada data center di organisasi tersebut dengan layanan yang 
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hanya bisa dipakai oleh anggota organisasi. Private cloud memiliki sisi 

keamanan yang lebih baik daripada public cloud dan memiliki potensi 

kepada organisasi untuk menguasai dan memanfaatkan infrastruktur 

dan sumber daya komputasi yang lebih baik (Goyal, 2014). 

2. Public cloud 

Salah satu layanan cloud yang tersedia untuk pengguna via service 

provider melalui internet yang menyediakan layanan berbasis model 

pembayaran per pemakaian misalnya Google Apps Engine, Blue Cloud 

oleh IBM (Mewada et al., 2015). 

Infrastruktur pada cloud ini tersedia untuk umum atau untuk anggota 

dari suatu industri dan dimiliki oleh organisasi yang menjual layanan 

cloud ini. Pengguna dapat menentukan seberapa banyak yang 

diperlukan dan tidak perlu membeli perangkat untuk menggunakan 

layanan ini karena telah disediakan oleh penyedia layanan. Jenis cloud 

ini biasanya di hosting melalui internet dan ditujukan untuk pengguna 

yang memiliki koneksi ke internet untuk mengakses layanan ini. Jenis 

layanan ini memiliki keuntungan atas server uptime yang cenderung 

baik, pengaturan awal yang cukup mudah, dapat dikustomisasi sumber 

daya yang diperlukan. Tetapi memiliki kelemahan pada keamanan data 

karena bersifat umum (Goyal, 2014). 

3. Community cloud 

Pada dasarnya, model cloud ini diatur oleh suatu kelompok atau 

organisasi yang memiliki tujuan yang sama (Mewada et al., 2015). 
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Jenis cloud ini terletak diantara public dan private cloud. Dimana 

terlihat kesamaan yang dimiliki seperti sifat pada private cloud tetapi 

infrastruktur dan sumber daya komputasi disediakan untuk dua atau 

lebih organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Kelebihan yang 

dimiliki yakni biaya untuk membuat jenis cloud ini lebih murah 

dikarenakan dibagi rata ongkos pembuatan secara rata kepada beberapa 

organisasi yang akan saling berbagi layanan ini. Kekurangan yang 

dimiliki adalah harga yang dikeluarkan lebih tinggi daripada public 

cloud (Goyal, 2014). 

4. Hybrid cloud 

Merupakan kombinasi dari private dan public cloud dimana suatu 

vendor memiliki private cloud dan membentuk suatu kerja sama 

dengan penyedia layanan public cloud (Mewada et al., 2015). 

Jenis cloud ini lebih kompleks daripada jenis lainnya karena melibatkan 

dua atau lebih jenis cloud yang akan diterapkan fungsinya. Hybrid 

cloud biasanya ditawarkan oleh vendor yang memiliki private cloud 

dan membangun kerja sama dengan penyedia layanan public cloud 

(Goyal, 2014). 

2.2.5 Nextcloud 

Nextcloud merupakan alternative aplikasi cloud yang memberikan kendali 

penuh terhadap data dan dirancang agar dapat digunakan oleh organisasi maupun 

perorangan dengan pengguna yang banyak, dengan nextcloud yang bersifat 
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opensource. Maka seorang pengguna dapat memasang dan menggunakan aplikasi 

ini tanpa memerlukan server pribadi (Nurohman, Riana, & Hidayat, 2018). 
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