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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi sekarang semakin pesat, layanan 

storage saat ini menjadi sebuah layanan yang banyak di 

gunakan dan dibutuhkan. Layanan ini dibutuhkan sebab 

pengguna dapat menggunakannya untuk berbagi file, 

berkolaborasi serta melakukan sinkronisasi file,namun pada saat 

ini layanan storage pada jaringan lokal masih menggunakan LAN 

sharing yang mana pada LAN sharing ini komputer terhubung 

dari satu komputer ke komputer lain untuk berbagi file serta 

menyebabkan tidak adanya management dalam distribusi file 

dan data tidak terpusat.     

Cloud Storage merupakan salah satu solusi mengatasi 

penyimpanan maupun pengolaan file atau data tersebut , agar 

terpusat dan mempermudah akses pengguna sistem secara 

bersamaan. Dan untuk membangun sistemCloud Storageini 

memanfaatkan php dan framework Codeigniter, aplikasi berbasis 

web ini dapat melakukan upload dan download, pengguna juga 

dapat menyimpanfilePDF, MP3,Gambar dan bisa di share ke 

pengguna lain. Dalam sistem ini juga akan dibuat
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manajemenuser yang berguna agar memudahkan user dalam 

menggunakan sistem ini.  

Pada sistem ini dilakukan juga sinkronisasi file serta backup 

data yang berguna ketika storage pada mesin A terjadi 

kerusakan maka file-file yang berada pada mesin A telah di 

backup ke dalam storage yang berada pada mesin B, sehingga 

user tidak akan kehilangan data karena data tersebut telah di 

backup pada mesin yang berbeda. Layanan Cloud Storage agar 

tetap terjaga dan memiliki kinerja yang baik perlu dilakukan 

analisis secara bertahap, sehingga keberadaannya dapat 

menyelesaikan permasalan-permasalahan berkaitan dengan 

pendistribusian dan penyimpanan data. 

 Menciptakan layanan cloud storage membutuhkan sumber 

daya pemrosesan sistem serta data, dan Raspberry Pi adalah 

perangat yang digunakan dalam pembuatan Cloud Storage ini. 

Raspberry Pi merupakan komputer mini dengan harga 

terjangkau yang dapat digunakan untuk menjalankan program 

perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media 

hingga video beresolusi tinggi. Dalam penelitian ini akan dibahas 

perancangan cloud storage menggunakan perangkat raspberry pi 

dengan aplikasi web yang dibangun menggunakan  php dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_komputer
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Framework Codeigniter dan sistem ini akan dijalankan pada 

jaringan LAN (Local Area Network) , sistem ini juga bisa 

melakukan sinkronisasi pada dua perangkat yang memiliki 

storage berbeda, serta melakukan analisis pada sistem tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas , maka rumusan 

masalahnya adalah bagaimana cara membuat media 

penyimpanan file menggunakan php dan Framework Codeigniter 

pada jaringan lokal dengan device atau peripheral yang 

harganya terjangkau dan data tersebut dapat di backup ke 

dalam media penyimpanan yang berbeda serta menganalisa 

kinerja sistem. 

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Praktik penelitian ini masih berjalan pada jaringan LAN 

(Local Area Netwrok). 

2. Device yang digunakan adalah komputer mini Raspberry Pi  

3 model B. 

3. Aplikasi web dibangun dengan bahasa pemrograman PHP 

dan Framework CodeIgniter 

4. Modul ditunjukkan untuk penggunaan individu. 
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5. Penelitian ini tidak membahas sistem keamanan dalam 

pengiriman data. 

6. Pemanfaatan utama server cloud storage adalah untuk 

layanan file sharing, backup dan sinkronisasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membangun penyimpanan data cloud storage  dengan 

komputer mini Raspberry Pi menggunakan aplikasi 

berbasis web. 

2. Membuat filesharing pada jaringan lokal dengan media 

penyimpanan cloud storage menggunakan aplikasi berbasis 

web. 

3. Membuat sistem sinkronisasi dan backup data untuk 

pengamanan data user. 

4. Menganalisis dan melakukan pengawasan atau monitoring 

sistem yang dibuat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah, untuk memudahkan 

pengguna menyimpan data pada jaringan local (LAN)


