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Abstract—AMIK AKMI Baturaja has used various 

information systems to facilitate the implementation of 

various activities. But for storage media AMIK AKMI 

Baturaja still rely on workstations on the computer of each 

part, so the files are stored less well managed. With this 

AMI AKMI Baturaja requires a compact storage media, 

easy to use, but has the capacity and security of good data. 

The model that will be used for storage is cloud storage, 

which is a model of data storage media that can be accessed 

by its users via the Internet network. To be able to access 

the data, the users will be connected to the server through a 

web page 

 

Intisari— AMIK AKMI Baturaja telah menggunakan 

berbagai macam sistem informasi untuk mempermudah 

dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan. Tetapi 

untuk media penyimpanan AMIK AKMI Baturaja masih 

mengandalkan workstation pada pada komputer masing-

masing bagian, sehingga file-file yang disimpan kurang 

terkelola dengan baik. Dengan adanya hal tersebut 

AMIK AKMI Baturaja membutuhkan suatu media 

penyimpanan yang ringkas, mudah digunakan, tetapi 

memiliki kapasitas dan keamanan data yang baik. Model 

yang akan digunakan untuk penyimpanan adalah cloud 

storage, yaitu suatu model media penyimpanan data yang 

dapat diakses oleh para penggunanya lewat jaringan 

internet. Untuk dapat mengakses data, para pengguna 

akan dihubungkan dengan server melalui halaman web 

 

Kata Kunci : Cloud Computing, Cloud Storage, 

Owncloud, Linux, File, Share, Upload, Download,   

 

1. PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan berkembang teknologi informasi dan 

internet, maka semakin tak asing pula bagi masyarakat 

untuk mengetahi teknologi cloud storage.  

Beberapa aplikasi seperti Rapid Share, Google 

Drive, Dropbox, Mediafire dan lain sebagainya 

bermunculan dengan menawarkan kelebihannya 

fasilitas masing-masing. Beberapa fasilitas yang 

ditawarkan oleh media share data tersebut adalah 

kemudahan dalam melakukan upload dan download file, 

melakukan penyimpanan data secara mudah pada drive, 

dan kemudahan untuk mengakses file dari platform 

yang berbeda. Selain itu media penyimpanan tersebut 

juga menawarkan space storage yang sesuai dengan 

harga yang ditawarkan oleh penyedia, mulai dari yang 

gratis dengan kapasitas yang cukup besar hingga 

penyimpanan tak terbatas untuk pengguna yang 

membayar lebih. Cloud Storage juga menawarkan 

fasilitasnya kepada berbagai macam instansi dan 

perusahaan sebagai solusi untuk penyimpanan data 

mulai dari data milik instansi atau perusahaan tersebut 

hingga data milik karyawannya.  

AMIK AKMI Baturaja merupakan instansi 

pendidikan yang memfokuskan pada bidang Teknologi 

Informasi. AMIK AKMI Baturaja telah menggunakan 

berbagai macam sistem informasi untuk mempermudah 

dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan. Sistem 

informasi tentunya membutuhkan suatu media atau 

storage yang digunakan untuk menyimpan data-data 

yang diperlukan. Selain sistem informasi data berupa 

file arsip dan juga modul perkuliahan juga 

membutuhkan suatu media penyimpanan. Pada saat ini 

penyimpanan modul praktikum dan file arsip belum 

termekanisme dengan baik sehingga modul dan file 

tersebut terkadang susah untuk diakses karena kurang 

tertata dengan baik. 

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

membuat sistem penyimpanan bersama yang mudah 

dan bisa diakses bersama oleh dosen sebagai pembuat 

modul dan arsip lainnya dan oleh mahasiswa sebagai 

pengguna modul. Penyimpanan yang akan dibangun 

nantinya berada pada sisi server yang akan mudah 
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diakses dan tanpa menghabiskan sumberdaya pada 

penyimpanan pribadi. 

Banyak aplikasi layanan berbasis cloud storage atau 

penyimpanan awan yang di jumpai seperti Rapid Share, 

Own Cloud, Google Drive dan lain-lain. Dimana 

kesemua layanan tersebut menyedikan banyak fasilitas 

yang sesuai dengan kebutuhan dalam melayani layanan 

penyimpanan file pada AMIK AKMI. Layanan aplikasi 

yang diberikan memudahkan pengguna untuk 

melakukan penyimpanan file secara online yang 

sifatnya gratis, sehingga dapat mempermudah 

pengguna untuk mengakses filenya dimanapun dan 

kapanpun berada tanpa harus membawa media 

penyimpanan. Permasalahan yang terjadi yaitu perlu 

adanya suatu kontrol akses terhadap layanan tersebut 

sehingga mudah dalam manajemen, keamanan data, 

kemudahan dalam penggunaan bersama sehingga dapat 

dipergunakan kapanpun dan dimana saja. 

Berkaitan dengan perihal diatas maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian mengenai 

Implementasi Cloud Storage Sebagai Media 

Penyimpanan Modul Kuliah Pada AMIK AKMI. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Cloud Computing 

Komputasi awan (bahasa Inggris: cloud computing) 

adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer 

('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet 

('awan'). Awan (cloud) adalah metafora dari internet, 

sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram 

jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram 

jaringan komputer tersebut, awan (cloud) dalam Cloud 

Computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur 

kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu 

metoda komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi 

informasi disajikan sebagai suatu layanan (as a service), 

sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat Internet 

("di dalam awan") tanpa mengetahui apa yang ada 

didalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali 

terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. 

Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasi 

IEEE Internet Computing "Cloud Computing adalah 

suatu paradigma di mana informasi secara permanen 

tersimpan di server di internet dan tersimpan secara 

sementara di komputer pengguna (client) termasuk di 

dalamnya adalah personal komputer, komputer tablet, 

notebook, handheld, sensor-sensor, monitor dan lain-

lain. 

Komputasi awan adalah suatu konsep umum yang 

mencakup SaaS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru 

lain yang dikenal luas, dengan tema umum berupa 

ketergantungan terhadap Internet untuk memberikan 

kebutuhan komputasi pengguna. Sebagai contoh, 

Google Apps menyediakan aplikasi bisnis umum secara 

daring yang diakses melalui suatu penjelajah web 

dengan perangkat lunak dan data yang tersimpan di 

server. Komputasi awan saat ini merupakan trend 

teknologi terbaru, dan contoh bentuk pengembangan 

dari teknologi Cloud Computing ini adalah iCloud" 

Cloud computing merupakan sebuah istilah baru 

dalam dunia teknologi informasi, cloud merupakan 

sebuah metode komputasi yang mengandalkan 

teknologi internet, cloud yang dalam bahasa Indonesia 

diartikan sebagai awan yang artinya dalam teknologi 

informasi merupakan lambang internet, dimana sumber 

daya bersama, perangkat lunak, dan informasi 

disediakan untuk komputer dan perangkat lain sesuai 

permintaan, seperti jaringan listrik. Cloud computing 

adalah pergeseran paradigma mengikuti pergeseran dari 

mainframe ke client server pada awal tahun 1980. Jika 

cloud di implementasikan pada instansi pemerintahan 

akan mampu memberikan kemudahan dalam proses 

pelayanan dikarenakan dengan cloud akan 

mensentralisaikan semua data. Konsep penerapan cloud 

dapat mengikuti pola teknologi dan system informasi 

yang ada pada perbankan. namun tidak semua layanan 

yang ada di internet masuk kedalam kategori cloud 

computing. 

Cloud computing dapat diimplementasikan dengan 

cara menyediakan komponen-komponen berupa server, 

hardware, dan jaringan yang dibutuhkan. Pengguna 

cloud computing dapat melakukan instalasi aplikasi 

yang digunakannya pada infrastruktur tersebut. 

Pengguna cloud computing juga dapat memilih 

bagaimana menggunakan layanan cloud computing 

yang ditawarkan vendor sesuai kebutuhan. [1] 

 

2.2 Karakteristik Cloud Computing 

Menurut Tim USI FE Unair dalam Jamil Cahyadi, 

Marteus.U.P, Okmonrow Muliawan [3] “Secara 
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sederhana, Cloud Computing dapat kita bayangkan 

seperti sebuah jaringan listrik. Apabila kita 

membutuhkan listrik, apakah kita harus punya 

pembangkit listrik sendiri? Tentu tidak. Kita tinggal 

menghubungi penyedia layanan (dalam hal ini, PLN), 

menyambungkan rumah kita dengan jaringan listrik, 

dan kita tinggal menikmati layanan tersebut. 

Pembayaran kita lakukan bulanan sesuai pemakaian”. 

Untuk mudahnya, dari semua definisi yang ada, 

dapat diintisarikan bahwa cloud computing ideal 

adalah layanan yang memiliki 5 karakteristik 

berikut ini. 

1. On-Demand Self-Services 

Sebuah layanan cloud computing harus dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme 

swalayan dan langsung tersedia pada saat 

dibutuhkan. Campur tangan penyedia layanan 

adalah sangat minim. Jadi, apabila kita saat ini 

membutuhkan layanan aplikasi CRM (sesuai contoh 

di awal), maka kita harus dapat mendaftar secara 

swalayan dan layanan tersebut langsung tersedia 

saat itu juga. 

2. Broad Network Access 

Sebuah layanan cloud computing harus dapat 

diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apa 

pun, asalkan kita terhubung ke jaringan layanan. 

Dalam contoh layanan aplikasi CRM di atas, selama 

kita terhubung ke jaringan Internet, saya harus dapat 

mengakses layanan tersebut, baik itu melalui laptop, 

desktop, warnet, handphone, tablet, dan perangkat 

lain. 

3. Resource Pooling 

Sebuah layanan cloud computing harus tersedia 

secara terpusat dan dapat membagi sumber daya 

secara efisien. Karena cloud computing digunakan 

bersama-sama oleh berbagai pelanggan, penyedia 

layanan harus dapat membagi beban secara efisien, 

sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. 

4. Rapid Elasticity 

Sebuah layanan cloud computing harus dapat 

menaikkan (atau menurunkan) kapasitas sesuai 

kebutuhan. Misalnya, apabila pegawai di kantor 

bertambah, maka kita harus dapat menambah user 

untuk aplikasi CRM tersebut dengan mudah. Begitu 

juga jika pegawai berkurang. Atau, apabila kita 

menempatkan sebuah website berita dalam jaringan 

cloud computing, maka apabila terjadi peningkatkan 

traffic karena ada berita penting, maka kapasitas 

harus dapat dinaikkan dengan cepat. 

5. Measured Service 

Sebuah layanan cloud computing harus 

disediakan secara terukur, karena nantinya akan 

digunakan dalam proses pembayaran. Harap diingat 

bahwa layanan cloud computing dibayar sesuai 

penggunaan, sehingga harus terukur dengan baik. 

 

2.3 Teknologi Cloud 

Menurut Tim Elcom dalam Jamil Cahyadi, 

Marteus.U.P, Okmonrow Muliawan, “Teknologi 

Cloud akan memberikan kontrak kepada user pada 3 

tingkatan, yaitu:  

1. Software as a Service (SaaS) 

SaaS ini merupakan layanan cloud computing 

yang paling dahulu populer. Software as a Service 

ini merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP 

(Application Service Provider). Sesuai namanya, 

SaaS memberikan kemudahan bagi pengguna untuk 

bisa memanfaatkan sumber daya perangkat lunak 

dengan cara berlangganan sehingga tidak perlu 

mengeluarkan investasi, baik untuk in house 

development ataupun pembelian lisensi. Dengan 

cara berlangganan via web, pengguna dapat 

langsung menggunakan berbagai fitur yang 

disediakan oleh penyedia layanan. Dengan konsep 

SaaS ini, pelanggan tidak memiliki kendali penuh 

atas aplikasi yang mereka sewa, tetapi hanya 

mengendalikan fitur-fitur aplikasi yang telah 

disediakan oleh penyedia saja. 

2. Platform as a Service (PaaS) 

Seperti namanya, PaaS adalah layanan yang 

menyediakan modul-modul siap pakai dan dapat 

digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi 

(yang tentu saja hanya bisa berjalan diatas Platform 

tersebut). Seperti layanan SaaS, pengguna Paas tidak 

memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi 

dasar seperti memori, media penyimpanan, 

processing power, dan lain-lain. Semuanya akan 

diatur oleh provider layanan ini. Pionir di area ini 
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adalah Google App Engine yang menyediakan 

berbagai tools untuk mengembangkan aplikasi 

diatas platform Google dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Phyton dan Django. 

3. Infrastructure as a Service (IaaS)\ 

IaaS terletak 1 level lebih rendah dibanding PaaS. 

IaaS adalah sebuah layanan yang “menyewakan” 

sumber daya teknologi informasi dasar, yang 

meliputi media penyimpanan, processing power, 

memory, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan 

lainlain. Dapat digunakan oleh penyewa untuk 

menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Model 

bisnisnya mirip dengan penyedia data center yang 

menyewakan ruang untuk colocation, tapi ini lebih 

ke level mikronya. Penyewa tidak perlu tahu dengan 

mesin apa dan bagaimana caranya penyedia layanan 

menyediakan layanan IaaS. Yang penting, 

permintaan mereka atas sumber daya dasar 

teknologi informasi itu dapat dipenuhi.[3] 

 

2.4 Cloud Storage 

Menurut Tim Elcom dalam Jamil Cahyadi, 

Marteus.U.P, Okmonrow Muliawan, “Cloud Storage 

adalah media penyimpanan data yang dapat diakses 

oleh para penggunanya lewat jaringan internet. Untuk 

dapat mengakses data, para pengguna akan 

dihubungkan dengan server melalui halaman web. [2]  

 

2.5 Owncloud 

Owncloud merupakan software client-server yang 

digunakan untuk menciptakan file hosting services dan 

menggunakannya. Owncloud bersifat open source, di 

mana memperbolehkan Owncloud diinstall dan 

dioperasikan secara gratis pada sebuah private server. 

Keterbukaan Owncloud terlihat di dalam kemudahan 

bagi administrator di dalam melakukan pembagian 

kuota terhadap user – user sesuai dengan keinginan 

pengguna, dan hanya dibatasi oleh hardware yang 

terdapat di dalam server. 

Owncloud didirikan oleh Frank Karltschek, seorang 

software developer untuk KDE, yang memulai untuk 

mengembangkan Owncloud pada Januari 2010, untuk 

memberikan penggantian terhadap provider storage 

berbayar dengan software cloud storage gratis.  

Supaya desktop bisa tersinkronisasi dengan server 

Owncloud, client desktop sudah tersedia bagi PC [2]. 

Client untuk mobile juga tersedia untuk IOS dan 

Android. File dan data lain dapat diakses, diatur, dan 

diupload menggunakan web browser tanpa perlu 

menggunakan software lain/ Setiap update yang terjadi 

di dalam file system akan di push ke dalam komputer 

dan mobile device yang terkoneksi dengan user account.  

Owncloud server tertulis dengan bahasa 

pemrograman PHP dan Javascript. Untuk akses remote, 

Owncloud menggunakan sabre/dav, sebuah server 

WebDav open source. Owncloud didesain agar mampu 

bekerja dengan beberapa database, yaitu SQLite, 

MariaDB, MySQL, Oracle, dan PostgreSQL.  

 

2.6 Owncloud Android Library 

Owncloud telah menyediakan library yang akan 

digunakan agar memudahkan bagi developer–developer 

yang akan menintegrasikan Owncloud ke dalam 

aplikasi – aplikasinya. Fitur – fitur yang diberikan 

library android oleh Owncloud ini adalah memberikan 

kemudahan dalam sinkronisasi file, upload dan 

download file, dan menghapus dan mengubah nama file 

dan folder. [4] 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Di dalam melakukan penelitan ini, dilakukan cara-

cara penelitan sebagai berikut: 

3.1 Studi Pustaka 

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mencari, membaca dan mengumpulkan 

dokumen-dokumen sebagai referensi seperti jurnal, 

buku, artikel dan literatur-literatur dan browsing di 

internet yang berhubungan dengan Cloud Computing, 

cloud storage, ownclous. 

3.2 Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data 

dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara 

sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi 

dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan 

pencatatan mengenai spesifikasi dan aplikasi-aplikasi 

yang akan digunakan dalam penelitian, seperti sistem 

operasi yang terinstall dan aplikasi-aplikasi pendukung 

lainnya 
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3.3 Topologi Penelitian 

Topologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 1 Topologi Cloud Computing 

 

Media penyimpanan berbasis cloud akan di instal 

pada komputer server yang memiliki sistem operasi 

Linux. Kenapa sistem operasi Linux yang dipilih, itu 

dikarenakan sistem operasi Linux memiliki manajeman 

hak akses user yang lebih ketat di bandingkan dengan 

sistem operasi lainnya. 

Server terletak di dalam cloud yang telah di-setting 

dengan menggunakan Public IP. Adminstrator dan user 

biasa dapat mengakses web server secara langsung 

dengan menggunakan web browser. Admin dan juga 

user biasa juga dapat mengakses cloud storage masing - 

masing dengan menggunakan client dalam bentuk 

aplikasi Android. 

Selanjutnya data-data yang tersipan pada cloud 

storage tersebut dapat diakses melalui jaringan local 

kampus menggunakan berbagai macam perangkat yang 

dapat terhubung semisal, personal computer, 

laptop/notebook, tablet PC dan juga bisa diakses 

melalui smart phone. 

3.4 Alur Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah membuat Cloud 

storage yang digunakan untuk menyimpan modul-

modul perkuliahan pada AMIK AKMI Baturaja. 

Penelitian ini menggunakan satu unit komputer sebagai 
server yang telah di install sistem operasi linux Debian 

9.1 Stretch 

Agar dapat menjalankan aplikasi cloud storage yang 
berjalan pada port 80 maka perlu untuk di install web 

server dan juga database server dalam hal ini 

menggunakan Xampp Version 5.6.32 / PHP 5.6.32 for 

Linux 

Selanjutnya setelah aplikasi cloud storage (dalam hal 
ini adalah Owncloud) terinstal dengan baik maka proses 

selanjutnya adalah upload file ke server dengan cara 

memilih file yang diinginkan untuk di upload. Agar file 
yang diupload lebih terjamin keamanannya maka akan 

dilakukan enkripsi terhadap file tersebut. Setelah proses 

enkripsi dilakukan maka file akan di upload ke server. 
Setelah proses apload berhasil, akan memuat ulang list 

yang disediakan agar dapat melihat daftar file yang ada. 

Sebelum file dapat di download maka file tersebut 

harus di share terlebih dahulu pada user atau group lain 
didalam sistem cloud. User dapat  dapat menentukan  

kepada user atau group siapa saja file tersebut akan di 

share. Selain dishare ke user atau grou, file tersebut 
juga bisa di share pada pengguna diluar sistem storage 

dengan cara membuatkan link untuk file yang akan di 

share.  
Setelah proses share selesai maka selanjutnya adalah 

proses untuk download terhadap file yang telah ada 

dalam daftar file. Pada proses download, user terlebih 

dahulu harus memilih pada daftar file yang berisikan 
file-file user yang telah disimpan terlebih dahulu. 

Setelah user memilih untuk mendownload maka file 

akan di download ke dalam storage user, setelah file 
berada dalam storage maka file yang terenkripsi 

tersebut akan di deskripsi. Deskripsi dilakukan dengan 

memanggil private key yang telah disimpan. Setelah 

file berhasil di deskripsi, maka file yang terenkripsi 
akan dihapus oleh sistem. 

 

4. HASIL PEMBAHASAN 

Implementasi cloud storage untuk media 

penyimpanan ini menggunakan sistem operasi Linux 

Debian yang telah Diinstal juga aplikasi web server dan 

database server. Adapaun langkah-langkah 

implementasi tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1 Instalasi Owncloud 

1. Download terlebih dahulu aplikasi owncloud dari url 

https://owncloud.com/download/  

2. Copy file ke direktory /opt/lamp dan ekstraklah file 

download tersebut 

3. Kemudian melalui browser bukalah aplikasi 

owncloud tersebut dengan mengetikan ip addres dari 

komputer server beserta root direktori owncloud 

tersebut misalnya : 

https://owncloud.com/download/
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192.168.57.128/owncloud 

4. Kemudian buatlah user untuk administrator beserta 

passwordnya dan jangan lupa untuk mengarahkan 

direktori dimana owncloud di install 

 
Gambar 2. Membuat Username dan 

Menentukan direktori 

5. Selanjutnya pilihlah database server yang akan 

digunakan pada aplikasi owncloud. Database server 

yang disediakan adalah SQLite dan 

MySQL/MariaDB 

Selanjutnya adalah memasukan parameter koneksi 

yang ada pada database yang bersangkutan, jika 

MySQL/MariaDB yang dipilih maka isikan 

username, password, database serta hostname yang 

sesuai dengan parameter yang ada di database server  

pada komputer server. Selanjutnya klik Selesaikan 

Instalasi 

 

Gambar 3. Memasukan yg dibutuhkan parameter pada 

MySQL 

6. Selanjutnya tunggu sampai selesai proses instalasi 

 
Gambar 4. Proses Instalasi Berlangsung 

4.2 Konfigurasi dan Manajemen Owncloud 

1. Kemudian melalui browser bukalah aplikasi 

owncloud tersebut dengan mengetikan ip addres dari 

komputer server beserta root direktori owncloud 

tersebut  

misalnya :192.168.57.128/owncloud seperti pada 

langkah awal penginstalan owncloud 

 
Gambar 5. Memasukan User dan Password 

2. Selanjutnya adalah membuat user baru pada aplikasi 

owncloud, untuk membuat user baru perhatikan 

bagian sebelah kadan halaman awal owncloud 

setelah login 

 
Gambar 6. Daftar Folder dan File 
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Kemudian untuk membuat user baru klik bagian 

administrator pada gambar 6 maka akan muncul 

menu administrator seperti pada gambar 7 

 
Gambar 7. Menu Administrator 

Selanjutnya buatlah group terlebih dahulu untuk 

meletakan user yang akan dibuat. 

 
Gambar 8. Menambahkan Group 

Selanjutnya masukan username dan password 

pengguna baru serta tentukanlah group dari user 

yang bersangkutan 

 
Gambar 9. Daftar User pada Ownlcoud 

3. Proses selanjutnya adalah mengunggah / upload file 

yang akan di share baik itu untuk user yang terdaftar 

ataupun pengguna yang tidak terdaftar. Untuk itu 

buatlah direktori yang digunakan untuk menampung 

file tersebut dengan cara klik Folder seperti pada 

gambar 10 dibawah 

 
Gambar 10. Masuk kedalam Folder Penyimpanan 

Selanjutnya masukan nama folder sesuai dengan 

kategori-kategori atau pengelompokan file. 

Selanjutnya akan masuk ke dalam folder yang 

kosong tersebut, untuk mengunggah file klik unggah 

pada folder tersebut seperti pada gambar 11 

 
Gambar 11. Upload / Unggah File 

Setelah di upload maka file-file tersebut akan 

tersimpan pada folder tersebut. 

 
Gambar  12. Daftar File Pada Folder 

4. Selanjutnya adalah proses untuk sharing file yang 

telah terupload yaitu dengan cara klik yang ditandai 

dengan angka 1 pada gambar. Jika hanya ingin 

membagikan pada user dan group saja cukup 

tuliskan user dan groupnya pada bagian berbagi, 

tetapi jika ingin membagikannya ke publik maka 

klik bagian public link yang ditandai dengan angka 

2 kemudian klik bagian Create public link yang 

ditandai dengan angka 3 seperti pada gambar 13. 
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Gambar 13. Share File 

Selanjutnya berilah nama pada bagian link name dan 

berikanlah pasword jika diperlukan, kemudian klik 

simpan 

 
Gambar 14. Membuat Tautan / Link 

File yang telah di sharing maka akan telihat file 

tersebut di tandai dengan link tautan. 

 
Gambar 15. Daftar File yang di share 

5. Selanjutnya jika kita ingin mengetahui link 

download dari file yang telah di share tersebut bisa 

dengan cara klik bagian Copy to clipboard seperti 

pada tanda merah pada gambar 16 

 
Gambar 16. Menyalin Link Download 

 

4.3 Pengujian Sistem 

Untuk melakukan pengujian yang dilakukan 

adalah dengan menuliskan link yang telah diambil dari 

Copy to clipboard melui web brwoser  

 
Gambar 17. Memanggil URL Link Download 

Jika file tersebut dilindungi dengan password 

maka akan muncul kotak dialog yang mengharuskan 

untuk memasukan password terebih dahulu  
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Gambar 18. Tampilan jika file terpassword 

Jika tidak diberi password maka file tersebut bisa 

langsung muncul tampilan file tersebut kemudian bisa 

langsung klik tombol download. 

 
Gambar 19. File siap untuk di download 

Maka file tersebut akan masuk antrian download 

seperti pada gambar 20 

 
Gambar 20. Download Menggunakan Internet 

Download Manager (IDM) 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1. Kesimpulan 

1. Metode Cloudstorage dapat mengatur penyimpanan 

file berdasarkan masing-masing user dan group. 

2. Lebih mudah mengelompokan file dengan membuat 

kategori berdasarkan nama folder. 

3. Tingkat keamanan file lebih terjadi dengan adanya 

enkripsi dan deskripsi file serta penggunaan 

password ketika file di bagikan ke publik. 

4. File dapat diakses melalui media internet dengan 

menggunakan berbagai macam perangkat seperti, 

Notebook, Personal Computer, Smartphone, Tablet 

PC. 

5.2. Saran 

1. Perlu ketersediaan Harddisk dengan kapasitas besar 

pada server sebagai media penyimpanan utama 

2. Perlu ketersediaan bandwidth yang memadahi agak 

proses upload dan downlod dapat terlaksana dengan 

baik. 

3. Mengubah protokol http menjadi https agar agar 

data yang diakses memiliki tingkat kemanan yang 

lebih tinggi. 
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