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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 (Hernowo, Rachmawati, & Lestari, 2016) melakukan penelitian dengan 

judul “Private Cloud storage di PT. Telkom Indonesia Kandatel Kisaran”. 

Penelitian tersebut dengan tujuan memberikan kemudahan kepada karyawan dalam 

membagi data, menyimpan data dapat mengsinkronkan data dari komputer maupun 

dari smartphone. Untuk Owncloud yang digunakan sebagai opensource memiliki 

keunggulan pada system yakni mudahnya dalam mengkonfirgurasi, dalam instalasi, 

dan penggunaannya sangat mudah sehingga dapat mengurangi resiko data yang 

hilang. 

Pada (Harjanto, 2017) melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi 

Cloud storage server pada sekolah menengah kejuruan Kosgoro 3 Kedawung 

Sragen” menjelaskan bahwa system cloud storage yang digunakan sangat 

menguntungkan dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal sehingga 

pengguna lebih mudah mendapatkannya baik dari software ataupun hardware. 

Untuk metode, peneliti menggunakan metode system pengembangan agar 

memudahkan bagi staff dan guru saat menyimpan data dan membagi data di 

lingkungan sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Santoso & Supriyono, 2018) dengan judul 

“Rancang Bangun Cloud storage pada Ubuntu menggunakan layanan Nextcloud di 

SMK Texmaco Pemalang”  dijelaskan bahwa penggunaan pada cloud storage 

merupakan layanan yang dapat digunakan secara bersama-sama dan dapat 

digunakan dimana saja. Untuk cloud storage dapat dijadikan pengganti 
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penyimpanan statis, agar tidak terjadi adanya virus atau data yang mudah hilang. 

Metode yang digunakan dengan analisi kebutuhan system, kebutuhan software dan 

hardware, serta instalasi system, implementasi dan uji tes. 

Kemudian penelitian dilakukan oleh (Thippareddy & Kale, 2016) tentang 

“Secure Cloud storage using decentralized access control with attribute Based 

Encryption” adalah system cloud storage yang memberikan perlindungan, 

keamanan dan akses control yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Penggunaan 

dalam cloud storage menggunakan kunci atau kata sandi sehingga system pada data 

tersebut mendapatkan keamanan tinggi sehingga tidak mudah untuk dibobol atau 

dirusak. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Ananth & Raghuveer, 2018) tentang 

“Creating a Self Owned ‘Dropbox’ using Open Source Softwarre”  bertujuan untuk 

dapat membuat ruang pada penggunaan cloud yang dimiliki sendiri dengan 

pelayanan open source. Pada makalah yang dibuat ini agar untuk mengatasi 

masalah pada kelemahan dari beberapa layanan cloud. 

Berdasarkan data tinjauan pustaka yang diatas, penulis menampilkan tabel 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel1  

Tinjauan Pustaka 

 

 

 

            Penelitian Tahun penelitian  Kesimpulan dari 

penelitian 
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Hernowo,Rahmawati & 

Lestari 

2016 Manfaat pada teknologi 

cloud storage pada 

perusahaan sangat 

memudahkan bagi 

karyawan dalam 

pengolahan data dan 

dapat terhindar dari 

kerusakan atau 

kehilangan data penting 

pada suatu perusahan 

Harjanto 2017 Perancangan pada cloud 

storage sangat 

menghemat biaya bagi 

hardware maupun 

software. Untuk metode  

yang dipakai yaitu 

menggunakan metode 

pengembangan yang 

berfungsi sebagai sistem 

cloud storage dan dapat 

membantu staff dan para 

guru dalam pertukaran 

informasi di seputaran 

sekolah. 

Santoso & Supriyoono 2018 Installasi sistem pada 

teknologi cloud storage 

memliki kecepatan 

130Kbps untuk 

download average dan 

untuk upload average. 

 

Thippareddy & Kale 2016 Dalam mengendalikan 

akses berdasarkan 

pengaturan, dokumen 

yang berbasis 

pendekatan pembatalan 

dijamin dan dapat 

dibangun kembali 

berdasarkan catatan yang 

disimpan dalam situasi 

cloud storage. 

Ananth & Raghuveer 2018 Pada umumnya, cloud 
storage dapat mengatasi 

kelemahan pada cloud 

service menggunakan 

aplikasi Owncloud dan 

dapat digunakan untuk 
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kegiatan sehari-hari 

dalam bekerja. 

 

Berdasarkan untuk hasil yang sudah dilakukan, penulis membuat dan 

mengimplementasi cloud storage agar perusahaan dalam mengolah data dan 

membuktikan teknologi ini dapat membantu penggunaan penelitian dilakukan oleh 

Hernowo, Rachmawati, & Lestari (2016), Harjanto, (2017). Penelitian dilakukan 

oleh Santoso & Supriyono (2018), penggunaan metode meliputi analisa masalah 

dan kebutuhan, installasi, konfigurasi, implementasi dan ujicoba sistem. Selanjut 

nya teknik yang digunakan oleh Thippareddy & Kale (2016) dan Ananth & 

Raghuveer(2018) agar meneghemat biaya dalam penggunannya, cloud storage 

meningkatkan kemanaan dan menggunakan Owncloud digunakan aplikasi pada 

pelayanan cloud storage. 

 

2.2  Landasan Teori 

Untuk pembahasan laporan kerja praktek ini, penulis akan membuat beberapa 

landasan teori berisikan tentang beberapa kumpulan teori ada pada kaitan agar 

memperkuat teori dari penelitian, dan untuk teori tersebut berisi tentang: 

2.2.1  Jaringan Komputer 

 Jaringan komputer adalah suatu jaringan yang saling terhubung dengan 

komputer lain agar memudahkan dalam berinteraksi, berkomunikasi dan saling 

bertukar data dengan menggunakan jaringan komputer baik dari Local Area 

Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network (Irawan Afriyanto, 

2014). .Pada jaringan Local Area Network, Metropolitan Area Network. Dan Wide 
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Area Network jaringan komputer tersebut hanya dapat diakses melului 2 media 

yaitu menggunakan wireless dan menggunakan kabel. 

Untuk Local Area Network dapat dibilang LAN, yaitu jaringan yang hanya dapat 

diakses disatu tempat saja seperti komputer diperusahaan atau dilingkungan sekolah. 

Jaringan ini terdapat beberapa kelebihan dan keuntungan saat menggunakannya 

seperti pengiriman data yang lebih cepat tetapi wilayahnya hanya dapat digunakan 

disatu tempat tersebut (Jastin & Irsan, 2016). 

Pada jaringan Wide Area Network yang bisa disebut dengan WAN yaitu 

jaringan yang dapat mencakup di wilayah yang besar bahkan sampai luar negeri. 

Sebagai contohnya seperti di perusahaan Chevron Indonesia, dimana perusahaan 

tersebut menggunakan video conference antara Jakarta dan Balikpapan (Putra, P, & 

Fadilla, 2014).  

 Menurut (Sherlyanita & Rakhmawati, 2017) Internet adalah suatu jaringan 

yang saling berhubungan antara berbagai jenis komputer dan memiliki beberapa 

jaringan kecil yang terhubung satu sama lain. Internet sendiri dapat singkatan 

Interconnected-networking komputer yang saling terhubung menggunakan 

protokol pada TCP/IP sebagai protocol bertukarnya paket. Internet dapat diartikan 

sebagai komunikasi jaringan secara global dan menghubungkan seluruh jaringan 

komputer dengan berbagai jenis dan tipe computer. 

 Akan tetapi menurut (Tanwar et al., 2017) manfaat internet tidak hanya 

sebagai penghubung antar sesama komputer, namun dapat juga digunakan sebagai 

rumah pintar contohnya teknologi pada internet of things (IOT). Untuk manfaatnya 

system tersebut menggunakan smart home yang kemungkinan user dapat melihat 

seluruh kegiatan yang ada dirumah dalam satu jaringan. 
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2.2.2  OSI Layer 

OSI Layer (Open Systems Interconnection) yaitu lapisan yang dideskripsikan dari 

fungsi jaringan dan system telekomunikasi. Untuk layer atau beberapa lapisan 

memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk contoh seperti manager IT 

mempelajari lapisan OSI  dapat mengetahui dari sisi jaringan ataupun aplikasi 

banyak masalah(Helgeson, Robberstad, Mohan, Eswaran, & Ranganathan, 2018). 

Ada 7 lapisan pada OSI Layer  yang dapat dijelaskan, berikut penjelasannya dan 

gambarnya : 

 
Gambar 1 Model OSI Layer 

1. Layer 7 Application, adalah lapisan tertinggi dari OSI Layer memiliki fungsi 

antarmuka pada aplikasi pengatur jaringan bagaimana cara aplikasi tersebut 

dapat diakses oleh jaringan dan dapat membuat pesan-pesan yang ada 

kesalahan pada aplikasi. Selain itu, layer ini juga bertanggung jawab sebagai 

system pertukaran informasi antara program computer, contohnya seperti e-

mail, dan untuk yang berjalan dijalan jaringan, seperti printer server. Untuk 

protokol yang diguakan pada layer ini yaitu dari HTTP(Hyper Text Transfer 
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Protocol), POP3(Pos Office Protocol), DNS(Domain Name System), dan 

juga FTP(File Transfer Protocol). 

2. Layer 6 Presentation, adalah lapisan 6 yang berfungsi untuk 

mentranslasikan file yang akan digunakan untuk transmisi dari aplikasi ke 

dalam format yang dapat ditransmisi melalui jaringan dan dapat melakukan 

proses deskripsi dan enkripsi untuk sebuah jaringan. Sebagai contohnya 

seperti melakukan presentasi layer agar bisa koneksi antara PC dan 

mainframe. Untuk protokol yang dapat dijalankan seperti penggunaan 

TELLNET, SMTP (Simple Tranfer Protokol) dan SNMP (Simple Network 

Protokol). 

3. Layer 5 Session, adalah lapisan ke 5 memiliki fungsi yaitu untuk 

menjelaskan koordinasi antara computer dan layer yang sedang diwakilkan. 

Selain itu, juga mengendalikan koneksi antar computer, mengelola 

menetapkan dan koneksi dialog. Untuk protokol ini dapat digunakan layer 

seperti ADSP (AppleTalk Extended User Interface), PAP( Printer Access 

Protokol) dan SPDU(Session Protocol Data Unit). 

4. Layer 4 Transport, adalah lapisan ke 4 yang berfungsi untuk memecahkan 

paket data ke dalam paket-paket data yang ada dan memberikan nomor urut 

sehingga dengan mudah dapat tersusun ditempat tujuan kepada paket-paket 

data yang kemudian dilakukan routing melalui internetworking dengan 

memakai router dan switch pada layer ke-3. Untuk protocol yang digunakan 

pada layer ini yaitu TCP(Transmisson Control Protocol) dan UDP (User 

Datagram Protocol). 
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5. Layer 3 Network, pada lapisan ke 3 ini berfungsi sebagai penyedia routing 

agar dapat dikirim keluar dari segment network local ke suatu tujuan yang 

berbeda dari network lain. Selain itu, fungsi lain adalah dapat membaca 

alamat pada IP, dan dapat melakukan routing dengan melewati 

internetworking menggunakan switch ataupun router pada layer ke-3. Pada 

layer ke-3, protocol yang ada pada lapisan ini seperti IP(Internetworking 

Protocol), ARP(Address Resolution Protocol), IGMP(Internet Group 

Message Protocol), dan RARP(Reverse Address Resolution Protocol). 

6. Layer 2 Data Link, pada lapisan ke-2 memiliki fungsi menentukan 

bagaimana bit-bit data tersebut dapat dikelompokkan menjadi format dari 

dalam data frame dan juga memeriksa kesalahan selama melakukan proses 

transmisi data. Selain itu, data pada link layer yang cukup kompleks, maka 

lapisan layer ini dapat dibagi menjadoi dua bagian sub-layer, yaitu 

LLC(Logical Link Control) dan MAC(Media Access Control). LLC 

bertanggung jawab mengontrol jika terjadi kesalahan dan frame tersebut 

melakukan sinkronisasi. Untuk MAC bertanggung jawab sebagai 

mengendalikan medium akses dan memberikan izin dalam 

mentransmisikan data. Protocol yang digunakan pada layer ke-3 yaitu 

PPP(Point to Point Protocol) dan SLIP(Serial Line Internet Procol) 

7. Layer 1 Physical, pada lapisan pertama ini berfungsi sebagai media tranmisi 

jaringan, sinkronisasi bit, metode menggunakan sinyal, atau dengan 

menggunakan metode arsitektur jaringan. Untuk layer ke-1 ini 

mendefinisikan bagaimana cara kerja NIC(Network Interface Card) agar 

berinteraksi dengan menggunakan media radio ataupun media kabel. Pada 
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layer ke-1 ini tidak mempunyai protocol yang spesifik, karena prosesnya 

data yang dijadikan bit dan hanya mengirimkan bit-bit data yang digunakan. 

 

2.2.3  TCP/IP 

 TCP/IP singkatan dari Transmisson Control Protokol/Internet Protokol 

adalah penyedia komunikasi yang dapat diandalkan serta saling tukar informasi, 

dan mempunyai urutan yang rapi agar data yang sedang digunakan smapai ke 

tempat tujuannya.(Karim, Tatang, Hasibuan, & Purba, 2017). Untuk TCP/IP sendiri 

memiliki 4 lapisan yang digunakan pada OSI Layer  yaitu:  

1. Physical Layer, yaitu lapisan terbawah yang menjelaskan bahwa besaran 

pada fisik seperti penggunaan media transmisi jaringan, penggunaan 

metode arsitektur jaringan dan sinkronisasi bit. Agar dapat  terhubung 

dengan semua bentuk koneksi jaringan secara hardware. Untuk contohnya 

seperti HUB, switch, server dan client. 

2. Network Layer, yaitu hubungan antara kedua belah pihak yang berada pada 

jaringan yang berbeda seperti penggunaan pada Network layer di OSI. 

Selain itu, Network Layer juga difungsikan sebagai definisi alamat IP yang 

ditemukan, menerima data dan mengirim data pada media, membuat header 

untuk paket data yang digunakan, lalu selanjutnya melakukan routing 

melalui internetworking dengan router dan switch pada layer ke-3. 

3. Tranport Layer, yaitu lapisan penjamin informasi yang akan diterima oleh 

penerima sama dengan informasi yang dikirimkan untuk pengirim. Fungsi 

transport layer yaitu mengkoneksikan antara ke dua host dan transport 

layer menyediakan layanan pengirim untuk mengirim pesan antar komputer 
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didalam satu jaringan dan mengatasi pemecahan jalur koneksi yang 

diberikan. Untuk protokol pada TCP/IP dan UDP adalah protokol yang 

sering digunakan pada transport layer. 

4. Application Layer, yaitu lapisan yang mengatur enkripsi dan deskripsi data 

serta memungkinkan client dapat berkomunikasi dengan satu server dalam 

satu jaringan. dalam penyedia sebuah interface antara protokol jaringan 

dengan aplikasi yang ada pada computer, Pada layer ini memiliki protokol 

interface seperti SMTP ,FTP dan TCP.  

2.2.4  IP Address 

Penelitian pada  (Wibowo, 2017) IP address merupakan suatu nomor identifikasi 

pada satu computer agar bisa saling berkomunikasi dan dapat saling bertukar data 

dalam satu nomor jaringan. Pada dalam satu komputer jaringan, IP address 

memiliki alamat nomor IP yang mempunyai 4 blok pada angka numerik, untuk 

setiap blok terdapat angka 1 hingga 3 digit. Sebagai contoh alamat IP dibagi 

menjadi 3 kelas :  

1. Kelas A, untuk kelas A menggunakan 8 bit karena dijadikan network ID dan 

untuk 24 bit digunakan host ID. Pada oktet pertama dimulai dengan 

menggunakan 1-126, pada bit  pertama 0(nol), dan jumlah network yang 

digunakan 126 dan untuk jumlah ip address  berjumlah hampir tidak 

terbatas. 

2. Kelas B, untuk kelas B menggunakan 16 bit network ID dan untuk host ID 

juga menggunakan 16 bit. Pada oktet pertamanya dimulai dengan angka 

128.1.x.x -191.155.x.x, dan memiliki jumlah network yang digunakan 

berkisar 16- 65ribu lebih. 
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3. Kelas C, untuk kelas C menggunakan 24 bit network ID dan untuk host ID 

berjumlah 8 bit. Pada oktet pertamanya dimulai dengan 192 sampai 223. 

Pada kelas C IP tersebut sering digunakan dalam jaringan local dan LAN 

yang tidak menggunakan alamat Host ID. 

 

2.2.5 Cloud Computing 

 Cloud Computing merupakan mekanisme yang digunakan dalam 

memanfaatkan jaringan internet yang digunakan untuk menyimpan dalam satu basis 

data. Selain itu, cloud computing juga dapat memungkinkan sharing file dalam satu 

server dengan computer lain yang saling terhubung dalam satu jaringan. Pada cloud 

computing akan dapat menghemat biaya dalam pengoperasiannya dan juga tidak 

perlu lagi menggunakan hardisk yang kapasitas besar untuk setiap file dalam 

software(Kurniawan, Hanafi, Bulan, & Firmansyah, 2016). 

 

2.2.5.1 Tipe Cloud berdasakan Model 

 Pada system cloud yang digunakan, ada beberapa model dari system cloud 

yang sering digunakan di dalam perusahaan. Berikut adalah penjelasan dan 

pengertian dari tipe-tipe cloud :  

1. Public cloud, merupakan layanan cloud yang dapat digunakan pada 

jaringan terbuka yang berfungsi untuk penggunaan umum. Pada 

model ini memiliki pelayanan dari jasa dan infrastruktur bagi client. 

Dari sudut pandang, ada beberapa tingkatan yang ditawarkan untuk 

berbagai jenis layanan diberikan untuk pelanggan public cloud oleh 

hosting yang tersedia. Untuk penggunaan Public Cloud lebih cocok 
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pada pengguna kebutuhan bisnis yang dibutuhkan dan mengelola 

aplikasi banyak pengguna konsumsi. 

2. Private Cloud, merupakan layanan cloud yang diterapkan di 

lingkungan aman yang berbasis cloud yang dijaga firewall yang 

berada di bawah pemerintahan IT yang hanya dimiliki oleh 

perusahaan tertentu. Penggunaan yang dapat diakses ke aplikasi 

secara internal atau external dari kapan saja dan dimana saja. Untuk 

Private Cloud yang bisa ditemukan di tempat data canter dan lokasi 

jarak jauh private data center.  

3. Hybrid Cloud, merupakan layanan cloud yang dapat menyediakan 

kedua layanan Private Cloud  dan  Public cloud sebagai layanan 

terintegrasi. Selain itu, Hybrid Cloud juga dapat menawarkan paket 

Hybrid yang lengkap bagi Private Cloud. Untuk Private Cloud dan 

Public Cloud dapat yang digunakan dan dikelola sebagai integrasi 

ke dalam infrastruktur. 

4. Community Cloud, merupakan layanan cloud yang masuk dalam 

generasi baru dalam dunia komputasi cloud. Community Cloud 

dibangun dari beberapa komunitas yang tergabung dalam memiliki 

tujuan yang sama. Penggunaan Community Cloud hamper mirip 

dengan Private Cloud, dimana pengguna hanya memiliki kapasitas 

terbatas dimiliki komunitas yang bersangkutan saja 

2.2.5.2 Tipe Cloud berdasarkan Penempatan  

Komputasi awan atau bisa dibilang Cloud Computing adalah teknologi yang 

memanfaatkan internet atau awan pusat kendali terhadap software yang sedang 
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digunakan user sebagai media layanan penyimpanan(storage) dan pada internet 

jaringan komputer (Harjanto, 2017). 

Sebagai contoh teknologi cloud computing pada penelitian yang dikerjakan oleh 

(Kurniawan et al., 2016) dengan judul perancangan dan Implementasi Cloud 

storage Berbasis Web pada RT/RW Net Maju Jaya dengan menggunakan cloud 

storage sebagai penyimpanan data dan hasil yang digunakan data tersebut masih 

aman dan tidak terkena serangan. Untuk akses dari cloud storage, tidak terlalu rumit 

dan mudah digunakan dalam penggunaannya karena pengguna tidak lagi 

memindahkan data dari komputer satu dengan yang lainnya. Cloud Computing 

mempunyai jenis-jenis yang dapat diakses berdasarkan layanannya dan dibagi 

menjadi berikut ini :  

1. Software as a Service (SaaS) 

 
Gambar 2 Software as a Service 

Software as a Service atau disingkat dengan SaaS adalah suatu layanan cloud 

computing dimana penggunannya menggunakan software(perangkat lunak) yang 

sudah ada. Bagi pengguna hanya mengetahui bahwa perangkat lunak dapat berjalan 

dan dapat digunakan dengan baik. Dalam perkembangan saat ini, banyak yang 

didapat digunakan untuk pengguna. Contohnya penggunaan layanan via email 

public seperti Gmail, Yahoomail, Hotmail. 

2. Platform as a Service (PaaS) 
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Gambar 3 Platform as a Service  

Platform as a Service atau disingkat PaaS adalah suatu layanan cloud computing 

yang menyediakan platform yang memungkinkan developer dapat membangun 

aplikasi dan layanan melalui internet dan dapat melalui virtualisasi perangkat keras. 

Keuntungan dari penggunaan Platform as a Service yaitu dapat focus pada aplikasi 

yang kita sedang buat, tidak perlu lagi memikirkan operasional dan pemeliharaan 

dari computing platform. Microsoft Azura, SalesForce.com Google AppEngine 

adalah sebagai contoh dari layanan dari penggunaan PaaS.  

3. Infrastructure as a Service (Iaas) 

 
Gambar 4 Infrastructure as a Service 

Infrasrukture as a Service atau disingkat IaaS merupakan layanan computing yang 

menyediakan perangkat keras dan infrastruktur seperti server, bandwidth, media 

penyimpanan yang dapat memungkinkan utilitas bagi pengguna. Untuk layanan 

IaaS memiliki beberapa keuntungan seperti pengguna tidak perlu lagi membeli 

computer fisik agar lebih menghemat biaya. Untuk penggunaan konfigurasi 

computer menggunakan virtualisasi juga dapat diubah sesuai yang kita butuhkan. 
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Missal seperti media penyimpanan yang hampir penuh, media penyimpanan dapat 

ditambahkan secara cepat dan mudah. Untuk perusahaan yang membutuhkan media 

layanan IaaS yaitu Amazon EC2, TelkomCloud dan BiznetCloud. 

2.2.6   Owncloud 

Owncloud adalah sebuah penyedia aplikasi perangkat lunak secara gratis dan 

penyedia keamanan data yang baik bagi pengguna aplikasi. Aplikasi tersebut dapat 

mengakses dan membagi data secara lancer serta dengan perangkat teknologi 

informasi yang tujuannya untuk melacak, mengamankan dan melaporkan 

penggunaan data perusahaan. Untuk aplikasi ini sama dengan di Onedrive, Amazon 

clouddrive dan Dropbox. Perbedaan dari Owncloud dan yang lainnya, aplikasi ini 

berbasis open-source yang dapat mengoperasikan installasinya dan idak perlu 

mengeluarkan biaya pada  private server (Mittal, Kakkar, Thaman, & Kumar, 2018). 

Berikut beberapa fitur terdapat pada Owncloud : 

1. Pada Owncloud  menyimpan kontak,foto,kalender,file pada server dan dapat 

mengakses dari browser web,desktop dan ponsel. 

2. Dapat mensingkronkan semua data, foto, kontak pada Owncloud antara 

server dan perangkat. 

3. Pada User Interface Owncloud dapat memudahkan kita dalam men-

download, meng-upload, dan sharing file dengan sangat mudah. 

4. Media social seperti Twitter, Google+, Owncloud dapat berbabgi data 

dengan orang lain. 

5. Saat ingin membatalkan penghapusan file secara tidak sengaja dapat di-

delete dari folder trash. 

6. Memudahkan dalam bermigrasi ke server Owncloud lainnya. 
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2.2.7  Network Development Life Cycle (NDLC) 

Metode NDLC merupakan metode yang digunakan sebelum pembangunan 

dimulai seperti rencana strategi berbisnis, daur ulang dalam pembuatan aplikasi 

baru, dan menganalisa pendistribusian data secara berulang. Jika implementasi pada 

jaringan teknologi dapat dilaksanakan secara baik maka dapat diketahui beberapa 

informasi system yang memenuhi kriteria dalam mendesain dari dalam baik dari 

jaringan fisik ataupun dari jaringan logis yang digunakan (Hayati & Kurniawan, 

2017). Untuk tahapan pada NDLC ini memiliki 6 tahapan, adapun tahapannya 

sebagai berikut: 

1.  Analysis 

  Pada tahapan awal dapat dilakukan sebagai menganalisa kebutuhan, 

menganalisa permasalahan yang sedang muncul, menganalisa keinginan pengguna, 

dan menganalisa topologi / jaringan yang sudah ada sampai sekarang. Metode ini 

yang biasanya sering digunakan untuk tahapan ini yaitu: 

a. Wawancara, dilakukan pada pihak terkait yang melibatkan dari segi 

struktur manajemen dari level paling atas sampai dengan level paling 

bawah agar dapat informasi yang lengkap dan konkrit. 

b. Observasi, untuk tahap ini melakukan survei kelapangan lansung agar 

memperoleh hasil yang asli dan dapat gambaran sebelum melalukan 

pada tahap design. 

c. Membaca secara manual atau menggunakan dokumentasi, untuk analisa 

tahap awal ini dilakukannya dengan mencari informasi-informasi yang 

ada yang mungkin pernah dibuat sebelumnya.  

2.   Design 
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Design ini dapat berupa seperti design mengakses data, struktur desain 

topologi jaringan dan memberikan gambaran tentang project yang akan dibangun. 

Biasanya untuk hasil dari design seperti: 

a. Gambaran-gambaran pada topologi contohnya seperti server 

farm, firewall, datacenter, storages, dan titik akses. 

b. Gambaran-gambaran yang lain seperti gambar detail pada 

estimasi kebutuhan seperlunya. 

3.   Simulation 

Pada tahapan ini ada beberapa pengembangan pada jaringan yang akan 

membuat perancangan dalam bentuk semulasi dengan membutuhkan bantuan 

khususnya pada bidang network contohnya Visio, Boson, Packet Tracert, dan 

Netsim. Untuk melihat kinerja dari awal akan dibangun sebagai bahan sharing dan 

presentasi dengan tim-tim lainnya. 

4.   Implementasi  

Pada fase implementasi ini, system pengembangan pada jaringan akan 

diterapkan semua yang sudah dibangun pada tahap design. Implementasi 

merupakan tahapan yang sangat diperlukan karena menentukan apakah hasilnya 

akan berhasil atau gagal suatu project yang akan dibuat. 

 

 

5.   Monitoring 

Pada tahapan ini Monitoring adalah tahapan jaringan computer dan 

komunikasi dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan keinginan dan tujuan 

dari awal user, untuk tahap analisa, diperlukan kegiatan monitoring. 
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6.   Management 

Untuk tahapan terakhir, manajemen atau yang mengatur perhatian khusus 

pada policy. Policy perlu dibuatkan agar system yang sudah dibangun dan berjalan 

dengan baik berlangsung lama dan reliability terjaga. Policy sendiri akan 

bergantung pada kebijakan level management dan bisnis perusahaan tersebut. 
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