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BAB 2 

Tinjauan Pustaka 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang Cloud Storage pernah dilakukan oleh Irfan Santiko, dkk 

menggunakan Operating System Linux. Penelitian tersebut membahas tentang 

bagaimana merancang cloud storage pada lembaga pendidikan yang digunakan 

sebagai e-learning menggunakan jalur internet melalui IP public. Namun menurut 

penelitiannya masih diperlukan penambahan fitur akses Virtual Private Networks 

(VPN) yang digunakan untuk mengelola hak akses serta menambahkan tingkat 

kemanan data. 

Penelitian tentang Cloud Storage juga pernah dilakukan oleh Luthfi Naufal, 

dkk menggunakan Nextcloud sebagai server penyimpanan. Untuk penggunaan 

VPN pada cloud storage sudah bisa dikatakan berhasil[4], namun belum ada bukti 

bahwa jalur VPN dikatakan aman. Dengan menggunakan Nextcloud, maka 

infrastruktur cloud storage yang terpakai dikelola oleh pihak provider[5], sehingga 

keamanan dari authentikasi pada user diketahui oleh pihak ketiga.  

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa cloud storage yang sudah 

pernah dibuat masih perlu sistem keamanan yang lebih baik, agar data yang 

tersimpan didalamnya dapat terjamin keamanannya. Dengan truenas, cloud storage 

akan dibuat secara mandiri, dengan arti file dan hak akses data dikelola secara 

individual. Selain itu,dengan Truenas bisa dibuat topologi penyimpanan pada server 

sesuai dengan kebutuhan dari user. 

Sedangkan dari sisi jalur transmisi, untuk pengamanan data dilakukan 

enkripsi data serta pembatasan hak akses menggunakan protocol VPN, dimana 

hanya yang mempunyai akses VPN yang bisa mengaksesnya. Namun juga perlu 

pembuktian bahwa enkripsi data pada jalur VPN ini benar aman untuk digunakan, 

sehingga akses serta jalur transmisi VPN antara client dengan server benar-benar 

bisa dikatakan aman. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Samba 

Samba adalah salah satu software yang digunakan untuk transfer data yang 

menggunakan protocol SMB/CIFS yang bisa diakses dari berbagai OS, seperti 

Windows, MacOS dan Android. Selainn multi-platform, software samba juga 

memberikan kebebasan dalam pengaturan konfigurasinya, sehingga lebih 

mudah untuk pengembangannya[6]. 

2.2.2. Network Attached Storage 

Network Attached Storage adalah sistem operasi yang hanya berfokus pada 

penyimpanan data. Penggunaan penyimpanan server jaringan (Network 

Attached Storage) lebih banyak digunakan daripada disk lokal, hal ini 

dikarenakan keamanan yang lebih aman dan kualitas perangkat lebih bagus. 

Selain itu NAS biasanya juga terdiri lebih dari satu hardisk yang digunakan 

sebagai cadangan agar data tidak hilang apabila sistem jaringan atau sistem 

operasi sedang error.[7] 

2.2.3. Cloud Storage 

Cloud Storage adalah kumpulan dari beberapa sistem virtual yang berada 

dalam 1(satu) PC server fisik. Cloud storage ini bisa menjalankan bermacam-

macam fungsi server yang berbeda hanya dengan mengakses dari satu server 

saja, sehinga bisa menghemat tempat, listrik dan biaya karena hanya butuh 

1(satu) server fisik saja yang digunakan untuk menginstall layanan cloud.[8]  

 

2.2.4. Truenas 

Truenas merupakan salah satu sistem operasi yang digunakan sebagai server 

server terdistribusi. Truenas ini memiliki transfer rate yang cukup besar dan 

lebih cepat dibandingkan file sharing tanpa Truenas. Truenas juga 

mengimplementasikan pengamanan data yang sudah baik dengan memberikan 
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batasan hak akses melalui fitur user. Selain itu Truenas juga medukung untuk 

diakses berbagai Operating System seperti Windows, Apple dan Linux.[9] 

2.2.5. VPN 

Jalur yang digunakan untuk mengamankan transmisi antara client dengan 

server adalah dengan jalur VPN (Virtual Private Network) dan PPTP (Point to 

Point Tunnel Protocol). VPN memanfaatkan interkoneksi antar node yang akan 

memiliki jalur virtual khusus di atas jaringan public yang sifatnya independen, 

sedangkan PPTP adalah salah satu service yang berguna digunakan untuk 

jaringan yang sudah melewati multihop router. Dengan jalur ini transmisi data 

yang lewat pada jaringan bisa lebih aman dari sniffing atau pencurian data.[10] 

 

2.2.6. Wireshark 

Wireshark adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan 

penyadapan pada suatu jaringan. Proses capture data bisa dilakukan pada 

jaringan yang terhubung dengan computer yang menjalankan aplikasi 

Wireshark, baik secara wired ataupun wireless.  Hasil capture dari aplikasi ini 

yaitu membaca data yang dibawa oeh protokol yang membawa data untuk 

transmisi datanya. [11] 

 


