
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pada era yang modern ini pengunaan storage sebagai media penyimpanan 

file dan membagi data sudah banyak yang menggunakan. Contoh storage seperti 

CD, Flashdisk, disket, dan HDD. Data adalah suatu hal yang penting bagi suatu 

lembaga maupun organisasi yang berjalan/bergerak dalam bidang apapun 

(Jupriyadi & Prabowo, 2017). 

Cloud Storage adalah suatu media penyimpanan data pada internet yang 

dimana data yang disimpan dapat dikelola dari mana saja dan dimana saja selama 

penggunanya terhubung ke Cloud Storage tersebut melalui jaringan internet 

(Janto, Dimas Sasongko, S.Kom., & Bayu Mukti, 2017). Maka dari itu manfaat 

Cloud Storage sangatlah berguna bagi suatu instansi, lembaga, dan organisasi 

dalam menyimpan data-data, berbagi data, maupun sinkronisasi data melalui 

desktop maupun smartphone sehingga resiko kehilangan data jadi lebih berkurang 

dan juga kemudahan dalam berbagi data (Hernowo, Dede.Rachmawati , Yuliana, 

RK. Lestari, 2016). 

Dengan adanya Cloud Storage pada masa ini tentunya lebih memudahkan 

untuk menyimpan data-data lebih aman tanpa adanya kerusakan, hilang, maupun 

terkena virus dibandingkan dengan storage biasa. Cloud merupakan metafora dari 

internet, yang dimana awan yang sering digambarkan pada diagram yang ada pada 

jaringan komputer (Kholil & Mu’min, 2018). Storage adalah media penyimpanan 

yang biasa dapat disimpan berupa data digital, data audio, data yang tertulis, data 

Elvin. Perancangan dan Implementasi Cloud Storage Menggunakan Owncloud pada PT. Aeon Vision Synergy. 
UIB Repository@2019



visual, dan juga data program atau pun aplikasi digital (Wardhana & Assegaff, 

2017). 

PT. Aeon Vision Synergy merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

Service Company. Cara kerja dalam perusahaan tersebut adalah dimana 

perusahaan luar akan mengirimkan data-data untuk diperiksa apakah data tersebut 

masih valid atau tidak valid dengan ini data tersebut harus disimpan dan tidak 

boleh hilang. Hasil pemeriksaan akan dikirim balik dan data-datanya akan 

disimpan di harddisk sehingga data tersebut menjadi tidak terpusat, rentang 

hilang/rusak dan juga boros. Untuk pembagian data antara karyawan dengan 

pemilik sangat susah karena pemilik perusahaan tersebut jarang mengkunjungi 

perusahaan tersebut. Sehingga pemilik perusahaan harus mendatangi perusahaan 

itu sendiri untuk melihat data-data yang telah dikirim. 

Dengan ini penulis melakukan perancangan dan implementasi Cloud Storage 

menggunakan Owncloud pada PT. Aeon Vision Synergy agar dapat membantu 

karyawan dalam mengolah file dan membagi file kepada pemilik perusahaan agar 

pemilik perusahaan dapat mengakses file walaupun pemilik tidak berada pada 

perusahaan tersebut dan penulis juga akan memberikan pembagian user-user pada 

Owncloud, pembagiannya berupa user karyawan dan user kepala perusahaan. 

Setiap user akan mendapatkan quota dan juga hak akses file pada setiap user. 

kinerja karyawan yang lain ikut terganggu oleh salah satu maupun beberapa 

karyawan yang menggunakan internet tersebut. 
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1.2 Batasan Masalah 

  Mengingat luasnya pembahasan mengenai Cloud Storage, maka penulis 

akan membatasi pembahasan dalam laporan kerja praktek ini agar permasalahan 

yang di bahasa lebih terarah, maka dari itu penulis akan membatasi pembahasan 

sebagai berikut : 

a. Sistem cloud storage menggunakan owncloud yang berjalan pada sistem

operasi Ubuntu Server.

b. Cloud storage bisa diakses public menggunakan domain.

c. Bisa dilakukan sinkronosasi antar web, desktop dan mobile.

d. Tidak membahas keamanan dari cloud storage.

1.3    Tujuan Proyek 

  Adapun tujuan dari perancangan dan implementasi cloud storage pada 

PT. Aeon Vision Synergy adalah : 

1. Merancang dan implementasi cloud storage menggunakan owncloud pada

sistem operasi Ubuntu server.

2. Untuk mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan ke

dunia lapangan

3. Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata Satu (S1)

1.4    Luaran Proyek 

   Hasil akhir yang dihasilkan pada proyek ini adalah layanan storage 

server yang berbasis cloud yang dapat mempermudah user dalam berbagi data 

maupun mengupload data ke owncloud. 
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1.5 Manfaat Proyek 

         Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penyusunan laporan ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Dengan diimplementasikannya cloud storage menggunakan owncloud

pada PT. Aeon Vision Synergy maka memudahkan user dalam berbagi file

dan mengupload file.

b. File di PT. Aeon Vision Synergy lebih mudah tersinkronisasi antara

pemilik perusahaan dan pengguna.

c. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam mengimplementasi secara

nyata di lapangan.

d. Menambah ilmu dan pengalaman bagi penulis untuk dunia kerja

kedepannya.

1.6    Sistematika Penulisan 

         Untuk memberi kesimpulan dengan konsep secara garis besar, penulis 

akan menjelaskan isi bab per bab dari penyusunan ini, maka sistematika penulisan 

dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab ini penulis akan menbahas mengenai latar belakang 

permasalahan, tujuan projek, manfaat projek, dan juga sistematika 

penulisan pada tiap bab. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab dua terdapat beberapa tinjauan pustaka yang penulis 

ambil untuk dijadikan sebagai referensi dan juga membahas 

beberapa landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab tiga akan menjelaskan mengenai profil-profil pada 

perusahaan yang berupa latar belakang perusahaan maupun 

permasalahan yang ada diperusahaan dan juga menganalisa sistem 

yang sedang berjalan pada perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab empat akan memberikan penjelasan mengenai metode dan juga 

pembahasan sistem yang akan dibuat penulis. Serta cara-cara yang 

akan digunakan untuk implementasi, teknik wawancara, teknik 

observasi dan juga pembuatan jadwal pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada Bab lima berisi mengenai kesimpulan analisa yang telah 

didapat dari mengobservasi data-data yang ada dipeerusahaan dan 

juga menjelaskan analisa perancangan sistem baru yang akan 

dirancang. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab enam berisi tentang langkah-langkah dalam pembuatan 

proyek penulis, langkah-langkah seperti cara penginstallan aplikasi 

dan sistem operasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab tujuh merupakan bagian dari penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran mengenai projek yang telah dikerjakan. 
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