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Abstract — Utilization of Internet development becomes the 
basis of the emergence of a computational model that is cloud 
computing, in general, cloud computing is a storage medium 
that is emerging as a service to allow users or companies to 
access electronically to information technology but cloud 
computing is divided into three SaaS (Software as a service), 
IaaS (Infrastructure as a service) and PaaS (Platform as a 
service). Software as a Service (SaaS) is a service in the form of 
applications that can be used by the user or the user so that the 
user does not need to create a new storage media applications. 
Seeing a need for storage media that exist in the 
Communications and Information Agency of Depok necessary 
that the process of making cloud storage as a file storage service 
to share media files with other users such as nextcloud or 
ownCloud. Construction of cloud storage service built on public 
cloud deployment model that can be easily accessed by 
effectively and efficiently by the user anywhere and anytime by 
using the internet.  
 
Keywords— Cloud computing, cloud storage, Software as a 
Service (SaaS), Public Storage. 
 

I. PENDAHULUAN 
Pesatnya perkembangan teknologi komputer di dunia 

sehingga membuat para penelitinya semakin ingin 
mengetahui dan mendalami akan tenaga komputasi yang 
dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang mereka 
hadapi, walaupun sudah memiliki super komputer dengan 
kapasitas dan kecepatan kerja yang sangat tinggi, apa yang 
sudah ada saat ini dirasa tetap kurang, karena mereka 
berusaha memecahkan permasalahan yang lebih besar lagi 
lalu munculah teknologi cloud computing. [1] 

Pengembangan teknologi komputasi berbasis internet 
sekarang ini lebih menekankan kepada proses pengaplikasian 
sistem yang mudah dan cepat. Cloud computing tercipta 
karena timbulnya kendala seperti keterbatasan atau 
pemborosan resource komputer yang menyebabkan 
terhambatnya beberapa kegiatan perkomputasian, resources 
yang dibutuhkan untuk penyimpanan data dan kebutuhan 
untuk instalasi perangkat sangat terbatas dan memerlukan 
biaya yang besar [2]. 

Cloud computing merupakan salah satu contoh 
perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi 
yang tepat akan sangat membantu penggunanya dalam 
melaksanakan suatu kegiatan, salah satu teknologi yang perlu 
diterapkan adalah media penyimpanan yang terpusat dan 
fleksibel. Platform OwnCloud dan NextCloud merupakan 
salah dua perangkat lunak media penyimpanan berbasis web 
yang open source, perangkat lunak ini memiliki fitur dan tata 
cara yang baik untuk manajemen data berbasis jaringan [3]. 
Teknologi ini bermanfaat bagi suatu instansi atau 
kelembagaan dalam kegiatan operasional sehari-hari yang 
bersinggungan dengan dokumen khususnya dokumen dalam 
bentuk digital. 

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) 
Kota Depok merupakan suatu badan pemerintahan umum 
yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam 
lingkungan pemerintahan dan sedang berkembang dan terus 
melakukan perbaikan dalam segala hal, salah satunya adalah 
pemanfaatan teknologi yang tepat untuk menjaga dan 
mengelola data yang dimiliki. Saat ini penyimpanan data 
pada DISKOMINFO baik data dalam bentuk digital maupun 
data-data penting lainya belum dikelola dengan baik sehingga 
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memungkinkan data yang dimiliki tidak dapat diakses saat 
dibutuhkan, meskipun saat ini terdapat banyak layanan yang 
menyediakan penyimpanan online seperti Dropbox, Google 
Drive, OneDrive dan lain-lain, namun tidak diketahui data 
tersebut berada dimana dan tidak ada jaminan bahwa data 
yang disimpan hanya pemiliknya yang dapat mengakses. 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dalam 
penelitian ini akan dilakukan “Perbandingan Implementasi 
Cloud Storage Dengan Metode Owncloud Dan Nextcloud 
Secara Public Berbasis Software as a Service (SaaS) Pada 
Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) Kota 
Depok”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendukung 
untuk penyimpanan berkas yang lebih kompleks dan 
fleksibel sehingga dapat mempermudah pengguna dalam 
mengakses dan menyimpan data sesuai dengan kebutuhan. 
serta memberikan kapasitas penyimpanan yang lebih besar 
dan memiliki sistem pengolahan data yang lebih terstruktur 
dan lebih optimal dalam penggunaannya. 

 
II. LANDASAN TEORI 

1. Cloud Computing 
Cloud computing merupakan sebuah model sumber 

daya komputasi seperti daya komputasi, penyimpanan, 
jaringan dan perangkat lunak yang disediakan sebagai 
layanan di internet. Kerja cloud computing adalah pengguna 
dapat mengakses file, data, program dan layanan pada web 
browser melalui internet yang disediakan oleh ISP. Pengguna 
hanya membayar untuk sumber daya komputasi dan jasa 
yang digunakan [4]. 

 
2. Cloud Storage 

Cloud Storage merupakan beberapa sistem virtual 
yang ada dalam 1 PC server fisik, dan server virtual ini bisa 
menjalankan bermacam-macam fungsi server yang berbeda, 
misal fungsi server DNS, server Oracle, dan server 2 lainnya, 
jadi hemat tempat, dan listrik, serta hardware-nya jadi 
semakin sedikit karena 1 server bisa menjalankan bermacam-
macam server yang berbeda dan itu terpisah dan biasa 
dikatakan sebagai media penyimpanan awan secara online 
dimana file akan disimpan pada server virtual dan 
konfigurasinya dapat disesuaikan kebutuhan pengguna. Pada 
pendistribusian system cloud storage terdapat dua acara yaitu, 
client/server system dan peer to peer system. Distribusi data 
pada cloud storage yang terjadi pada saat client mulai 
mengakses sebuah file pada server tentu perlu diperhatikan 
kemanan datanya. Aspek yang akan menjadi perhatian dalam 
mengamankan data pada cloud storage yaitu transmisi dari 
client ke sever cloud, dari server cloud ke client dan data 
pribadi client. 

Sebuah Cloud Storage dapat dikatakan aman apabila 
sudah terdapat beberapa hal seperti (Cofidenttiality) mampu 
menjaga kerahasiaan data dan informasi, (integrity) data 
tidak akan berubah tanpa seijin pihak yang berwenang, 
(availability) informasi dapat diakses kapan saja dan dimana 
saja saat informasi   itu dibutuhkan [5]. 

 

 
3. Model Layanan Cloud Computing 

Menurut National Institute of Standard and 
Technology (NIST) ada 3 model yang dimiliki oleh cloud 
diantaranya : [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Layanan Cloud Computing 
 

a. Software as a Service (SaaS) 
SaaS adalah layanan dari cloud dimana pelanggan 

dapat menggunakan software (perangkat lunak) yang 
telah disediakan oleh cloud provider. Pelanggan 
cukup tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan 
bisa digunakan dengan baik. Seperti contoh dari 
layanan SaaS adalah Gmail, Twitter, Facebook, dan 
lain sebagainya. Pada layanan ini siapa saja dapat 
memanfaatkannya untuk berbagai keperluan tanpa 
harus repot repot membangun server atau infrastruktur 
baru.  

 
b. Platform as a Service (PaaS) 

PaaS adalah layanan dari Cloud kita bisa menyewa 
“rumah” berikut lingkungannya, untuk menjalankan 
aplikasi yang telah dibuat. Pelanggan tidak perlu 
pusing untuk menyiapkan “rumah” dan memelihara 
“rumah” tersebut. Yang penting aplikasi yang dibuat 
dapat berjalan dengan baik. Pemeliharaan “rumah” ini 
(sistem operasi, network, database engine, framework 
aplikasi, dll) menjadi tanggung jawab dari penyedia 
layanan. 

 
c. Infrastructure as a Service (IaaS) 

IaaS adalah layanan dari cloud sewaktu kita bisa 
“menyewa” infrastruktur IT (unit komputasi, storage, 
memory, network, dsb). Dapat didefinisikan berapa 
besar unit komputasi (CPU), penyimpanan data 
(storage), memory (RAM), bandwidth , dan 
konfigurasi lainnya yang akan disewa. Untuk lebih 
mudahnya, layanan IaaS ini adalah seperti menyewa 
komputer yang masih kosong. Kita sendiri yang 
mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan 
sesuai dengan kebutuhan kita dan bisa kita install 
sistem operasi dan aplikasi apapun diatasnya. 
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4. Jenis-Jenis Cloud Computing 
a. Public Cloud 

Adalah layanan cloud yang disediakan untuk 
masyarakat umum. Pengguna bisa langsung 
mendaftar ataupun memakai layanan yang ada. 
Banyak layanan Public Cloud yang gratis, dan ada 
juga yang perlu membayar untuk bisa menikmati 
layanannya. 

 
b. Private Cloud 

Adalah layanan cloud yang disediakan untuk 
memenuhi kebutuhan internal dari 
organisasi/perusahaan. Biasanya departemen IT akan 
berperan sebagai service provider (penyedia layanan) 
dan departemen lain menjadi service consumer. 
Sebagai service provider, tentu saja Departemen IT 
harus bertanggung jawab agar layanan bisa berjalan 
dengan baik sesuai dengan standar kualitas layanan 
yang telah ditentukan oleh perusahaan, baik 
infrastruktur, platform, maupun aplikasi yang ada. 

 
c. Hybrid Cloud 

Adalah gabungan dari layanan Public Cloud dan 
Private Cloud yang diimplementasikan oleh suatu 
organisasi/perusahaan. Dalam Hybrid Cloud ini, kita 
bisa memilih proses bisnis mana yang bisa 
dipindahkan ke Public Cloud dan proses bisnis mana 
yang harus tetap berjalan di Private Cloud. 

 
5. OwnCloud 

Merupakan suatu perusahaan dengan proyeknya yaitu 
OwnCloud Project. Slogan perusahaan ini adalah Your Cloud, 
Your Data, Your Way!. OwnCloud yang merupakan salah 
satu perangkat lunak berbagi berkas gratis dan bebas seperti 
Dropbox, menyediakan pengamanan yang baik, memiliki tata 
cara yang baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan 
mengakses data yang secara lancar terintegrasi dengan 
perangkat teknologi informasi yang tujuannya mengamankan, 
melacak, dan melaporkan penggunaan data. OwnCloud 
menempatkan kontrol kepada pengguna teknologi informasi 
itu sendiri dan juga menawarkan penyedia layanan, pusat dan 
bagian transmisi yang berfungsi untuk menyediakan solusi 
sinkronisasi dan berbagi bagi pengguna. OwnCloud 
memberikan akses terhadap berkas-berkas secara universal 
dengan menggunakan antarmuka jaringan atau WebDAV. 

 
6. NextCloud 

Perangkat lunak client-server untuk membuat dan 
menggunakan layanan file hosting. Ini secara fungsional 
mirip dengan Dropbox, meskipun Nextcloud bebas dan open-
source, memungkinkan siapa saja untuk menginstal dan 
mengoperasikannya di server pribadi. Berbeda dengan 
layanan proprietary seperti Dropbox, arsitektur terbuka 
memungkinkan penambahan fungsionalitas tambahan ke 
server dalam bentuk aplikasi dan memungkinkan pengguna 
untuk memiliki kontrol penuh terhadap datanya. 

Pengembang orisinil asli Frank Karlitschek bercabang 
OwnCloud dan menciptakan NextCloud, yang terus 
dikembangkan secara aktif oleh Frank dan anggota tim lainya 
 

III. METODE DAN PERANCANGAN 
 
1. Analisis Kebutuhan 

Dalam melakukan implementasi pada kedua metode 
cloud pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 
Kota Depok yang memiliki 1 server utama dan memiliki 
jumlah PC sebanyak 13 Unit yang digunakan untuk 
keperluaan dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari 
sehingga diperlukannya beberapa kebutuhan diantaranya, 
studi literatur yang digunakan dalam penyusunan laporan 
serta kebutuhan hardware maupun software yang akan 
digunakan diantaranya adalah PC yang akan digunakan 
sebagai cloud storage, sistem operasi Ubuntu, serta jaringan 
wireless yang akan menghubungkan cloud storage dengan 
client. 

 
2. Artsitektur Jaringan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 2. Topologi Jaringan DISKOMINFO Kota Depok 

 
Skema topologi perancangan komponen jaringan host 

dengan host yang lain terhubung melalui internet. Semua host 
yang saling terkoneksi mengunakan jaringan jaringan public 
untuk public cloud. 

 
3. Tahapan Metode 

Sebelum masuk ke tahap implementasi, penulis 
melakukan simulasi yang bertujuan untuk memudahkan dan 
mengontrol lebih banyak kondisi dari suatu percobaan, 
sehingga memungkinkan untuk diterapkan secara nyata pada 
server fisik. Gambar berikut merupakan alur atau flowchart 
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dari perancangan Owncloud dan Nextcloud storage pada 
tahap simulasi yang dilakukan pada virtual machine. 

a. Tahapan Metode Nextcloud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Flowchart Metode Nextcloud 
 

b. Tahapan Metode Owncloud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

Gambar 4. Flowchart Metode Owncloud 
 

4. Skenario Metode 
Setelah melakukan simulasi, maka proses selanjutnya 

adalah melakukan tahap implementasi pada server fisik. 
Berikut merupakan alur atau flowchart dari perancangan 

Owncloud dan Nextcloud storage sehingga mendapatkan 
hasil perbandingan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Flowchart Perancangan Implementasi 
 

5. Tujuan Dan Ruang Lingkup Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbandingan kedua metode dalam pembuatan 
kualitas layanan cloud storage dengan menggunakan metode 
berbasis Software as a Service (SaaS) yang nanti nya akan 
menghasilkan hasil perbandingan yang dilakukan dalam 
penelitian pembuatan cloude storage. Dengan adanya hasil 
tersebut dapat mengetahui kategori dari cloud storage 
tersebut. Serta ruang lingkup yang digunakan adalah jaringan 
pada kantor Diskominfo Kota Depok. 

 
6. Perancangan Uji Coba Jaringan 

Setelah Nextcloud dan Owncloud strorage berjalan 
dengan baik selanjutnya akan dilakukan beberapa uji coba 
sistem. Berikut adalah perancangan alur uji coba yang akan 
dilakukan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Perancangan Uji Coba Jaringan 
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IV. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
 
1. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

a. Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras yang digunakan dalam sebuah sistem 

sangat berpengaruh terhadap kinerja dari sistem tersebut. 
Adapun perangkat keras yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
1. Satu Unit laptop yang akan di gunakan untuk 

melakukan konfigurasi dengan VirtualBox dan uji coba 
dengan spesifikasi sebagai berikut: 
1) Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz ~ 

2.21GHz 
2) Memory 8192 MB 
3) Hardisk 1TB GB 
4) LCD 17 Inch 

2. Satu unit laptop yang akan digunakan untuk dijadikan 
server cloud dengan sistem operasi Ubuntu dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 
1) Intel Core i3 2330M 2.2 GHz  
2) Memory 2048 MB 
3) Hardisk 640 GB Nano USB Wireless Adapter TL-

WN725N 
 

b. Perangkat Lunak (Software) 
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam 

sebuah sistem sangat berpengaruh terhadap kinerja dari 
sistem tersebut. Adapun perangkat lunak yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 

1. Satu unit laptop yang akan di gunakan untuk melakukan 
konfigurasi dengan virtualbox dan uji coba dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 
1) Windows 10 Single Language 64-bit 
2) Virtual Box 6.1.0 
3) Google Chrome Version 78.0.3904.97  

2. Satu unit laptop yang akan di gunakan untuk dijadikan 
server cloud dengan sistem operasi Ubuntu dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 
1) Ubuntu Desktop 18.04.3 LTS 64-bit 
2) Apache2 
3) Php7 
4) PhpMyAdmin 
5) Mozilla Firefox 
6) Google Chrome Version 78.0.3904.97 

 
2. Implementasi Instalasi dan Setting 

a. Sistem Operasi Server 
Sebagai sistem operasi untuk public cloud 

storage ini, menggunakan Ubuntu Desktop versi 
18.04.3 LTS 64-bit karena sistem operasi ini 
mendapat dukungan dari aplikasi cloud yang akan di 
gunakan dalam implementasi 

b. Instalasi Paket Pendukung Sistem 
Setelah proses instalasi sistem operasi untuk Cloud 

Storage, selanjutnya melakukan penginstalan pada Cloud 

Server. Cloud Server adalah sebagai server database dan 
server layanan OwnCloud dan Nextcloud tersebut. Pada 
server tersebut menggunakan akses public yang nantinya 
digunakan untuk diakses oleh pengguna di Dinas 
Komunikasi dan Informatika dan digunakan untuk 
pengaksesan karyawan untuk memperoleh data yang telah 
dikirimkan oleh pengguna. 

 
• Install Software Apache2 dan PHP7 
#apt-get install apache2 php7.2 bzip2 
-y 
#apt-get install libapache2-mod-php 
php-gd php-json php-mysql php-curl 
php-mbstring -y 
# apt-get install php-intl php-imagick 
php-xml php-zip -y 

 
• Install Database Server 

Agar data user pada layanan OwnCloud dan NextCloud 
dapat tersimpan di server, selanjutnya adalah membuat 
database untuk aplikasi tersebut, seperti pada kode program 
dibawah. Pada database tersebut dibuat user database 
dengan passwordnya. Konfigurasi ini berfungsi agar tidak 
tercampur antara database user dengan user yang lain. User 
disini diartikan sebagai user OwnCloud dan NextCloud akan 
tetapi user admin untuk database MySQL tersebut. Jika user 
sudah dibuat, user dapat membuat database tersebut. 

 
Database NextCloud untuk public cloud 
#apt-get install mysql-server php-mysql 
-y 
#mysql -u root -p 
#CREATE DATABASE nextcloud; 
#CREATE USER 'next'@'localhost' 
IDENTIFIED BY '12345'; 
#GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* 
TO 'next'@'localhost'; 
#FLUSH PRIVILEGES; 
#EXIT; 

  
Database OwnCloud untuk private cloud 
#mysql -u root -p 
#CREATE DATABASE owncloud; 
#Use owncloud; 
#CREATE USER 'own'@'localhost' 
IDENTIFIED BY '12345'; 
#GRANT ALL ON owncloud.* TO 
‘own’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘12345’ 
WITH GRANT OPTION; 
#FLUSH PRIVILEGES; 
#EXIT; 
 
c. Install NextCloud untuk Public Cloud 
#cd /var/www/html 
#wget 
https://download.nextcloud.com/server/
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releases/nextcloud-17.0.1.tar.bz2 -O 
nextcloud-17-0.1.tar.bz2 
#tar -xvjf nextcloud-17-0.1.tar.bz2 
#chmod -R 777 
 /var/www/html/nextcloud 

 
d. Instalasi OwnCloud Untuk Public Cloud 
#cd /var/www/html 
#wget 
https://download.owncloud.org/community
/owncloud-10.0.10.tar.bz2 -O owncloud-
10-0.10.tar.bz2 
#tar -xvjf owncloud-10-0.10.tar.bz2 
#chmod -R 777  
/var/www/html/owncloud 
#service apache2 service 

 
Setelah konfigurasi dilakukan, masuk ke dalam 

website media penyimpanan owncloud dan nextcloud 
yang sudah dihosting. 

 
3. Implementasi Uji Coba 

A. Pengujian Owncloud Secara Public 
a. Pengujian Login User 

Pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah 
proses login menggunakan user dan password dapat 
berjalan dengan baik. 

 
Tabel 1. Tabel Pengujian Login User Private Cloud 

Data Benar 
Aksi Hasil Kesimpulan 

Username: test1 
Password: 
pancasila 

Dapat masuk ke 
dalam aplikasi 

[X] diterima 
[   ] ditolak 

Data Salah 
Aksi Hasil Kesimpulan 

Username: test1 
Password: 12345 

Tidak dapat 
masuk ke dalam 
aplikasi 

[   ] diterima 
[X] ditolak 

 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa proses pengujian 

login user dilakukan menggunakan akun user dengan 
username: test1 dan password: pancasila. Proses pengujian 
ini dapat berjalan dengan baik. 

 
b. Pengujian Manajemen User 

Akun user yang digunakan hanya dapat dibuat dan 
dihapus oleh user admin dari komputer secara public. Untuk 
membuat akun user, pada web admin cukup memasukkan 
username, password dan group. Untuk mengujinya maka 
dilakukan pembuatan akun seperti gambar berikut: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 7. Hasil Pembuatan User 

Gambar diatas menunjukkan akun berhasil dibuat. 
Selanjutnya akun dapat diakses oleh user dari komputer yang 
mereka gunakan dengan menggunakan username dan 
password yang telah diberikan atau dibuat oleh admin secara 
public 
c. Pengujian File Upload 

Dalam pengujian ini user dapat mengunggah data-data 
berupa gambar, video, music, document dan lain sebagainya. 
Untuk melakukan upload, user terlebih dahulu login melalui 
browser atau desktop client. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Hasil File Upload 
Gambar diatas dapat dilihat bahwa proses upload telah 
berhasil. 
 
d. Pengujian File Download 

Dalam pengujian ini user melakukan File Download dari 
server ke client. Untuk melakukan download, user terlebih 
dahulu login. Setelah berhasil login pilih data atau file yang 
akan di download dari server. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Proses File Download 
Gambar diatas dapat dilihat bahwa proses download telah 
berhasil. 

 
e. Pengujian File Edit 

File yang telah di upload dan di sharing, seharusnya dapat 
dirubah sewaktu-waktu oleh user yang meng-upload dan 
juga user lain yang memiliki hak akses penuh. Untuk 
mengujinya maka akan dilakukan pengujian sebagai berikut: 
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Gambar 10. Proses Edit File 
Gambar di atas menunjukkan bahwa tampilan file awal, 

belum dilakukan perubahan pada file yang di share dengan 
beberapa user.  

Gambar di atas menunjukkan bahwa user tersebut 
melakukan perubahan atau pengeditan pada file tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Proses Edit File 
Gambar di atas menunjukkan tampilan file dengan 

perubahan yang telah dilakukan oleh user lainnya. Dari hasil 
pengujian yang dilakukan terlihat bahwa proses perubahan 
file dapat dilakukan dengan cepat dan server dapat langsung 
melakukan update isi file. 

 
f. Pengujian File Sharing 

Setelah proses upload dan file download berhasil, file 
tersebut dapat di share ke semua user atau user tertentu saja. 
Proses file sharing ini cukup mudah karena saat kita 
mengarahkan kursor pada menu atau logo share. Jika di klik 
maka kita akan memilih apakah file akan di share ke semua 
user atau user tertentu saja, seperti pada gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Proses File Sharing 
 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses sharing 
berhasil dengan adanya tanda tulisan Shared. Kemudian 
langkah selanjutnya adalah kita cek apakah file telah berhasil 
di share dengan user yang telah ditentukan, seperti pada 
gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Hasil File Sharing 
 

g. Pengujian Hak Akses 
Untuk menguji hak akses dapat dilakukan dengan cara file 

sharing pada salah satu user, lalu user lain yang tidak belum 
di beri hak akses mencoba untuk mengakses file tersebut dari 
server. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Pengujian Hak Akses 
 
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses file sharing 

dibagikan ke 3 user yang di ditentukan. Dari ketiga user 
tersebut, ada satu user yang hak aksesnya tidak diberikan 
dengan cara menghilangkan tanda ceklis pada pilihan aksi. 
Untuk yang diberi akses maka file akan muncul pada user 
yang di share dan dapat membagikan kembali ke user lain 
kecuali yang tidak di beri hak akses maka user tersebut hanya 
bisa melihat saja tanpa dapat membagikan. 

 
h. Pengujian Media Sharing 

Pengujian ini dilakukan uji coba streaming video dan juga 
music. Dengan melakukan pengujian ini akan dapat diketahui 
seberapa cepat dan stabil kinerja server. Pada pengujian 
pertama dilakukan dengan streaming file music dengan 
format mp3 dam video dengan format mp4 untuk menguji 
kemampuan music streaming 

 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Hasil Uji Coba Music Streaming 
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Pada pengujian music streaming, music yang dipilih dapat 
dimainkan dengan baik dengan kualitas yang baik pula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Hasil Uji Coba Video Streaming 
Pada pengujian video streaming, video dapat dimainkan 

dengan baik dan gambar yang ditampilkan juga cukup bagus 
 

B. Pengujian Nextcloud Seacara Public 
a. Pengujian Login User 

Pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah proses 
login menggunakan user dan password dapat berjalan dengan 
baik. 

Tabel 2. Tabel Pengujian Login User Public Cloud 
Data Benar 

Aksi Hasil Kesimpulan 
Username: test2 
Password: 
pancasila 

Dapat masuk ke 
dalam aplikasi 

[X] diterima 
[   ] ditolak 

Data Salah 
Aksi Hasil Kesimpulan 

Username: test2 
Password: 12345 

Tidak dapat 
masuk ke dalam 
aplikasi 

[   ] diterima 
[X] ditolak 

 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa proses pengujian 

login user dilakukan menggunakan akun user dengan 
username: test2 dan password: pancasila. Proses pengujian 
ini dapat berjalan dengan baik. 

 
b. Pengujian Manajemen User 

Akun user yang digunakan hanya dapat dibuat dan 
dihapus oleh user admin dari komputer server. Untuk 
membuat akun user, pada web admin cukup memasukkan 
username, password, group dan Quota. Untuk mengujinya 
maka dilakukan pembuatan akun seperti gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 17. Hasil Pembuatan User 
Gambar diatas menunjukkan akun berhasil dibuat. 

Selanjutnya akun dapat diakses oleh user dari komputer yang 

mereka gunakan dengan menggunakan username dan 
password yang telah diberikan atau dibuat oleh admin dalam 
jaringan public 

 
c. Pengujian File Upload 

Dalam pengujian ini user dapat mengunggah data-data 
berupa gambar, video, music, document dan lain sebagainya. 
Untuk melakukan upload, user terlebih dahulu login melalui 
browser atau desktop client. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 18. Hasil File Upload 
Gambar diatas dapat dilihat bahwa proses upload telah 

berhasil. 
 

d. Pengujian File Download 
Dalam pengujian ini user melakukan File Download dari 

server ke client. Untuk melakukan download, user terlebih 
dahulu login. Setelah berhasil login pilih data atau file yang 
akan di download dari server. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 19. Proses File Download 
Gambar diatas dapat dilihat bahwa proses download telah 

berhasil. 
 

e. Pengujian File Edit 
File yang telah di upload dan di sharing, seharusnya dapat 

dirubah sewaktuwaktu oleh user yang meng-upload dan juga 
user lain yang memiliki hak akses penuh. Untuk mengujinya 
maka akan dilakukan pengujian sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20. Proses Edit File 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa tampilan file awal, 
belum dilakukan perubahan pada file yang di share dengan 
beberapa user.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21. Proses Edit File 
 

Gambar di atas menunjukkan bahwa user tersebut 
melakukan perubahan atau pengeditan pada file tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 22. Proses Edit File 
 

Gambar di atas menunjukkan tampilan file dengan 
perubahan yang telah dilakukan oleh user lainnya. Dari hasil 
pengujian yang dilakukan terlihat bahwa proses perubahan 
file dapat dilakukan dengan cepat dan server dapat langsung 
melakukan update isi file. 

 
f. Pengujian File Sharing 

Setelah proses upload dan file download berhasil, file 
tersebut dapat di share ke semua user atau user tertentu saja. 
Proses file sharing ini cukup mudah karena saat kita 
mengarahkan kursor pada menu atau logo share. Jika di klik 
maka kita akan memilih apakah file akan di share ke semua 
user atau user tertentu saja, seperti pada gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 23. Proses File Sharing 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses sharing 
berhasil dengan adanya tanda tulisan Shared. Kemudian 
langkah selanjutnya adalah kita cek apakah file telah berhasil 
di share dengan user yang telah ditentukan, seperti pada 
gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 24. Hasil File Sharing 
 

g. Pengujian Hak Akses 
Untuk menguji hak akses dapat dilakukan dengan cara file 

sharing pada salah satu user, lalu user lain yang tidak belum 
di beri hak akses mencoba untuk mengakses file tersebut dari 
server. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 25. Pengujian Hak Akses 
 
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses file sharing 

dibagikan ke 3 user yang di ditentukan. Dari ketiga user 
tersebut, ada satu user yang hak aksesnya tidak diberikan 
dengan cara menghilangkan tanda ceklis pada pilihan aksi. 
Untuk yang diberi akses maka file akan muncul pada user 
yang di share dan dapat mengedit dan membagikan kembali 
ke user lain kecuali yang tidak di beri hak akses maka user 
tersebut hanya bisa melihat saja tanpa dapat mengedit dan 
membagikan. 

 
h. Pengujian Media Sharing 

Pengujian ini dilakukan uji coba streaming video dan juga 
music. Dengan melakukan pengujian ini akan dapat diketahui 
seberapa cepat dan stabil kinerja server. Pada pengujian 
pertama dilakukan dengan streaming file music dengan 
format mp3 dam video dengan format mp4 untuk menguji 
kemampuan music streaming 
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Gambar 26. Hasil Uji Coba Music Streaming 

 
Pada pengujian music streaming, music yang dipilih dapat 

dimainkan dengan baik dengan kualitas yang baik pula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 27. Hasil Uji Coba Video Streaming 

 
Pada pengujian video streaming, video dapat dimainkan 

dengan baik dan gambar yang ditampilkan juga cukup bagus 
 

C. Hasil dan Evaluasi Penelitian 
a. Kesimpulan Perbandingan Nextcloud dan Owncloud 

Berdasarkan Kriteria Variabel 
Tabel 3 Tabel Perbandingan Nextcloud dan Owncloud 

 

Tabel 3 diatas adalah hasil perbandingan dari 
penggabungan sistem media penyimpanan Nextcloud dan 
Owncloud sehingga nantinya mendapatkan hasil 
perbandingan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 28. Tampilan Hasil Perbandingan Nextcloud dan 
Owncloud Berdasarkan Kriteria Variabel 
 

Berdasarkan Gambar 28 diatas hasil perbandingan 
Nextcloud dan Owncloud pada diagram batang diatas dapat 
disimpulkan bahwa pada variabel file/akses sistem media 
penyimpanan Owncloud memiliki tingkat kepuasan hasil 
pengujian pada skala kuesioner adalah sangat baik dengan 
nilai tertinggi 47,08%, dibandingkan dengan sistem 
penyimpanan Nextcloud yang memiliki tingkat kepuasan 
hasil pengujian pada skala kuesioner adalah sangat baik 
dengan nilai 41,67%. Pada varibel fitur sistem media 
penyimpangan Nextcloud memiliki tingkat kepuasan hasil 
pengujian pada skala kuesioner adalah sangat baik dengan 
nilai tertinggi 46%, sedangkan pada sistem media 
penyimpanan Owncloud tingkat kepuasan pada skala 
kuesionernya adalah sangat baik dengan nilai 37%. Pada 
variabel keamanan sistem media penyimpanan Nextcloud 
pada tingkat kepuasan hasil pengujian skala kuesioner adalah 
sangat baik dengan nilai tertinggi 68%, sedangkan pada 
sistem media penyimpanan Owncloud dengan tingkat 
kepuasan skala kuesioner adalah sangat baik dengan 41,50%. 
Dan pada variabel integrasi sistem media penyimpanan 
Owncloud dengan tingkat kepuasan hasil pengujian skala 
kuesioner adalah baik dengan nilai tertinggi 51,25%, 
dibandingan dengan sistem media penyimpanan Nextcloud 
dengan tingkat kepuasan dengan skala kuesioner adalah 
49,38% sehingga sistem media penyimpanan dapat 
digunakan tergantung dengan kebutuhan penggunanya. 
Misalkan pada variabel file/akses dapat menggunakan sistem 
media penyimpanan Owncloud, pada variabel fitur dapat 
menggunakan sistem media penyimpanan Nextcloud, 
sedangkan pada variabel keamanan dapat menggunakan 
sistem media penyimpanan Nexcloud, dan pada variabel 
integrasi dapat menggunakan sistem media penyimpanan 
Owncloud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  File/Akses Fitur Keamanan Integrasi 
SB 
Nex 41.67% 46.00% 68.00 27.50% 

SB 
Own 47.08% 37.00% 41.50% 31.25% 

B 
Nex 45.83% 41.50% 25.00% 49.38% 

B 
Own 40.00% 46.00% 43.50% 51.25% 

TB 
Nex 7.08% 10.50% 4.50% 22.50% 

TB 
Own 10.83% 16.50% 12.00% 17.50% 

STB 
Nex 5.42% 2.00% 2.50% 0.63% 

STB 
Own 2.08% 0.50% 3.00% 0.00% 
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b. Evaluasi Hasil Rata-Rata Jawaban Nextcloud dan 
Owncloud Berdasarkan Skala Likert 

Tabel 4. Tabel Rata-Rata Jawaban Nextcloud dan 
Owncloud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 29 Tampilan ini Hasil dari Rata-Rata Jawaban 

Nextcloud dan Owncloud Berdasarkan Skala Likert 

Berdasarkan pada Gambar 4.69 diatas yaitu skala 
likert terhadap evaluasi rata-rata jawaban kuisioner yang 
membandingkan media penyimpanan Nextcloud dan media 
penyimpanan Owncloud dan terdapat pula pada tabel 4.26 
tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penilaian 
SB (Sangat Baik) sistem penyimpanan Nextcloud terlihat 
lebih unggul dibanding sistem media penyimpanan 
Owncloud yang tertera dalam tabel bahwa indeks rata rata 
Nextcloud berpersentase 45,79 % dan Owncloud 
berpersentase 39,21 % dan berbanding terbalik dengan 
indeks SB (Sangat Baik) yaitu pada penilaian B (Baik), 
Owncloud terdata lebih unggul dibanding Nextcloud yaitu 
Owncloud berpersentase 40,43% dan Nextcloud 
berpersentase 45,19% dan sama dengan indeks B (Baik), 
terlihat bahwa rata rata pengguna media penyimpanan 
Owncloud dan Nextcloud lebih banyak menjawab TB (Tidak 
Baik) pada sistem media penyimpanan Owncloud dibanding 
sistem media penyimpanan Nextcloud dengan persentase rata 
rata jawaban Owncloud 14,21 % dan Nextcloud 11,15% dan 
pada hasil evaluasi rata-rata jawaban kuesioner dalam indeks 
STB (Sangat Tidak Baik) dapat disimpulkan bahwa jawaban 

pengguna lebih banyak berorientasi ke Nextcloud dibanding 
Owncloud dengan persentase jawaban Nextcloud 2,64% dan 
Owncloud 1,40%. 

V. PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbandingan 
implemetasi public cloud storage menggunakan OwnCloud 
dan NextCloud berbasis Software as a Service pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
Dengan desain dan implemetasi public cloud storage 
menggunakan OwnCloud dan NextCloud berbasis Software 
as a Service pada Diskominfo setiap pengguna dapat dengan 
mudah melakukan penyimpanan secara terpusat dan berbagi 
dokumen melalui jaringan dan dengan perantara web browser 
pengguna dapat melakukan aktifitas penyimpanan, upload, 
download dan file sharing secara bersamaan. 
2. Saran 

Dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa 
saran agar penelitian selanjutnya diharapkan layanan ini 
dapat dilengkapi dengan layanan-layanan pembantu 
layaknya Google Docs, Google Sheet, maupun Google Slide, 
yang dapat dikembangkan menjadi layanan hybrid cloud 
storage. Mengingat layanan ini bersifat open source sehingga 
developer dapat mengembangkan layanan ini agar lebih 
memudahkan pegunakan dalam melakukan aktivitas simpan 
data secara online. 
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Rata-Rata 

Indeks Nextcloud Owncloud 

SB 45.79% 39.21% 

B 40.43% 45.19% 

TB 11.15% 14.21% 

STB 2.64% 1.40% 

Total 100.00% 100.00% 
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