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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Acuan yang berupa teori-teori atau temuan-

temuan melalui hasil dari berbagai penelitian 

sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dijadikan 

sebagai data pendukung di antaranya: 

[1] Yayat Syarifuddin, 2016). VIRTUALISASI PRIVATE 

CLOUD STORAGE DENGAN OWN CLOUD 8.1.3 PADA 

UBUNTU 14.04 LTS Dalam penelitian tersebut YAYAT 

SYARIFUDDIN Salah satu bagian dari teknologi 

komputasi awan ini adalah media sharing data yang 

lebih dikenal dengan nama “cloud storage”. Penelitian 

kali ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem 

server berbasis Ubuntu 14.04 yang di konfigurasi untuk 

pembuatan cloud. Dengan menggunakan aplikasi 

APCU, server di optimalisasi sehingga kinerja akan 

semakin ringan. Berdasarkan hasil dari perbandingan 

pengujian penggunaan RAM antara sistem dengan 

APCU dan sistem tanpa APCU, diperoleh data bahwa 

sistem dengan APCU mempunyai proses rata-rata  

yang lebih rendah sebesar 43,75% dibandingkan 

dengan sistem tanpa APCU yang mempunyai proses 

rata-rata sebesar 48,5%. Penelitian lainya adalah 

(Santoso & Muin, 2016). RANCANG BANGUN 



CLOUD COMPUTING DENGAN OWNCLOUD 

PADA UBUNTU 12.04 SEBAGAI MANAJEMEN 

FILE DI SMK NEGERI 6 SUKOHARJO Dalam 

Penelitian ini Buntoro Melakukan instalasi OwnCloud 

yang digunakan sebagai sarana penyimpanan data di 

SMK NEGERI 6 SUKOHARJO.[2] Afir Buntoro 2014 

 

2.2 Landasan teori 

2.2.1 File Server 

File Server adalah sebuah komputer terpasang ke 

jaringan yang memiliki tujuan utama memberikan 

lokasi untuk akses disk bersama, yaitu penyimpanan 

bersama file komputer (seperti dokumen, file suara, 

foto, film, gambar, database,dll) yang dapat diakses 

oleh workstation yang melekat pada jaringan computer 

[9] Ahmat Fahli Oklias, 2014 

2.3.1 Private Cloud 

 Private Cloud Computing merupakan pemodelan 

Cloud Computing yang memberikan lingkup yang 

lebih kecil untuk dapat memberikan layanan kepada 

pengguna tertentu pada sebuah perusahaan yang 

memiliki tujuan secara umum sama untuk 

mendapatkan keuntungan atas teknologi cloud  [3] 

Dicky Lumena, 2016 



2.3.2 Open Source 

Open Source software (OSS) atau perangkat 

lunak Open Source adalah perangkat lunak yang kode 

sumbernya terbuka, yang tidak dikoordinasi oleh suatu 

individu / lembaga pusat, tetapi oleh para palaku yang 

berkerja sama dengan memanfaatkan kode open source 

yang tersebar bebas menggunakan fasilitas internet. 

Tidak hanya untuk menggunakan perangkat lunak, 

tetapi juga untuk mengembangkan, untuk disesuaikan 

dengan kebutuhan sendiri, dan untuk mendistribusikan 

perangkat lunak asli atau yang sudah dimodifikasi 

untuk orang lain.[7] Umul Sidikoh 2017 

 2.3.3 Linux 

Linux adalah sistem operasi berbasis 

GNU/Linux yang bersifat Open Source dan memiliki 

banyak varian seperti Debian, Slackware, Open Suse, 

Archlinux, Redhat dan sebagainya. Linuk merupakan 

peerangkat lunak bebas dan sumber terbuka pada 

lainya, kode sumber linux dapat digunakn dan dapat 

dimodifikasi secra bebs oleh siapa saja. [4] Edy Budi 

Harjono. 

. 

2.3.4 Database 

Basis data didefinisikan sebagai kumpulan data 

yang mengalami pembaruan hingga menjadi suatu 

kesatuan yang utuh dan diatur sedemikian rupa 



sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil, dan 

dicari secara cepat.[6] STMIK 2015 

 

2.3.5 Smartphone 

Ponsel cerdas adalah telepon genggam yang 

mempunyai layanan seperti komputer, memori, layar, 

mikroprosesor, dan modem bawaan dengan pengunaan 

dan fungsi yang menyerupai computer tetapi dan dapat 

di bawa kemana-mana serta mudah dalam 

peenggunaanya. [8] Green Ferry Mandias 2017 

 

 

2.3.6  Nextcloud 

Nextcloud adalah paket perangkat lunak server-

klien untuk membuat dan menggunakan layanan 

hosting file. Secara fungsional mirip dengan Dropbox, 

tetapi Nextcloud gratis dan open-source, yang berarti 

bahwa semua dapat menggunakanya atau 

mendownload dan mengoprasikanya secara gratis.  

[5](MUHAMMAD FAROS NELSON).  

 

 

 

https://www.dewaweb.com/blog/nextcloud-cloud-storage/
https://www.dewaweb.com/blog/nextcloud-cloud-storage/
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