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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjuan pustaka merupakan acuan utama pada penelitian 

ini berupa beberapa studi yang pernah dilakukan yang berkaitan 

dengan penelitian ini yaitu bisa dilihat pada table2.1. 

Tabel2.1 Perbandingan sistem yang lama dengan yang akan di 

kembangkan. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Peneliti Tahun Layanan Sistem 

Operasi 

Perangkat 

Keras 

(server) 

Perangka

t Lunak 

Dwi Putri 

Irianingsih 
Nina 

Hendrarini
, 

Anang 
Sularsa 

2014 Upload, 

download, 
sinkronisasi 

data 

Ubuntu 

12.04 

Notebook 

Processor 
Intel 

CORE I3   
RAM 1 GB 

HDD 
500GB 

 

owncloud 

Agung 
Purnomo 

2015 Upload,dow
nload, 

backup, 
sinkronisasi 

dan sharing 
file 

FreeNA
S-

9.2.1.7 
x64 

Processor 
Intel 

CORE I3 
3.0 Ghz  

Motherboa
rd Chipset 

Biostar  
RAM 8 GB 

DDR2  
HDD 

320GB 

 

owncloud 
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Arif 

Buntoro 

2014 Upload dan 
download 

data 

Ubuntu 
12.04 

Notebook 
AXIOO 

NEON CNC 
3412 

Processor 
: Intel 

Core i3 
2.4GHz, 

3MB L3 
CACHE  

Memory : 

1GB DDR3  
 

owncloud 

Sutriono 2015 Upload,dow
nload, 

backup, 
sinkronisasi 

dan sharing 
file 

Ubuntu 
12.04 

Processor 
Intel 

Pentium 4 
2,4 Ghz  

Motherboa
rd Chipset 

Amptron  

RAM 2 GB 
DDR2  

 

owncloud 

Eko 

Setiyawan 

2014 Penyimpan

an dan 
sharing file 

Window

s 7 
Profesio

nal 

PC intel 

core 2 duo 
RAM 2GB 

Glass 

Fish 
server 

3.1.2 
Mozilaa 

Firefox 

Sigit 
Yuliyanto 

2016 Media 
penyimpan

a file 

Window
s 7 

PC intel 
Pentium 

IV 
RAM 512 

 

Netbeans
, 

Web 
browser 

Usulan 

Peneliti 

2016 Upload,dow

nload, 
backup, 

sinkronisasi 
dan sharing 

file 

Raspbia

n Jessie 
Lite 

Raspberry 

Pi 

Owncloud 
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2.2  Dasar Teori 

  

 2.2.1 Cloud Storage 

Cloud Storage adalah media penyimpanan data yang dapat 

diakses oleh para penggunanya lewat jaringan internet. Tentu 

saja filenya berada di storage server dimana kita membuat akun 

cloud storage. Misalnya diilustasikan seperti ini, jika seorang web 

designer memerlukan banyak gambar, font, ilustrasi, flash 

dll,supaya untuk memudahkannya bekerja dimana saja, maka 

akan menyimpannya di cloud storage. Memang pada dasarnya 

terdapat banyak pilihan untuk menyimpan data-data. Dapat 

disimpan pada media penyimpanan fisik seperti harddisk, CD, 

flashdisk. Tapi untuk sebagian pengguna komputer hal tersebut 

mulai menjadi penghalang efisiensi kerja saat data-data yang 

dibutuhkan tak dapat diakses. Misalnya flashdisk yang tertinggal 

atau keeping CD yang rusak. Saat data disimpan secara ‘cloud’, 

data-data tersebut dapat dengan mudah diakses lewat jaringan 

internet. Tidak perlu mengambil laptop atau flashdisk. Yang 

perlu ditekankan dari keuntungan teknologi ini adalah 

kemudahan mengakses data kita dimana saja, kapan saja, dan 

menggunakan perangkat apa saja. 
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2.2.2 LAN (Local Area Network) 

Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer lokal 

yang dibuat pada area tertutup. Misalkan dalam satu gedung 

atau dalam satu ruangan. Kadangkala jaringan lokal tersebut 

juga disebut jaringan privat. LAN biasa digunakan untuk jaringan 

kecil menggunakan resource bersama-sama, seperti penggunaan 

printer secara bersama, penggunaan media penyimpanan secara 

bersama. (Iwan Sofana, 2008 : 4) 

 

Gambar 2.1 Topologi Jaringan LAN (Lokal Area Network)  

Sumber: Budhi Irawan (2011 : 7) 
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2.2.3 Raspberry Pi 

Raspberry Pi, sering disingkat dengan nama Raspi, adalah 

komputer papan tunggal (single-board circuit; SBC) yang 

seukuran dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk 

menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan 

sebagai pemutar media hingga video beresousi tinggi. Raspberry 

Pi dikembangkan oleh yayasan nirlaba, Rasberry Pi Foundation, 

yang digawangi sejumlah pengembang dan ahli komputer dari 

Universitas Cambridge, Inggris. (Wikipedia:2016) 

Pada penelitian ini Raspberry Pi yang digunakan adalah 

Raspberry Pi 3 Model B dengan spesifikasi  prosesor ARM Cortex-

A53 dari Broadcom, dengan spesifikasi 64-bit Quad-Core dan 

berkecepatan 1,2 Ghz, RAM 1 GB , dilengkapi dengan 

empat slotUSB, sebuah slot RJ45, dan dukungan GPIO 40 pin, 

serta pada raspberry pi 3 Model B ini juga dilengkapi dengan Wi-

fi dan bluetooth. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_komputer
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Gambar 2.2 Raspberry Pi 3 Model B 

Sumber (https://www.element14.com) 

 

2.2.4 PHP (Hypertext Prepocessor) 

 PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang 

didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa 

digunakan sebagai bahasa pemrograman umum (wikipedia). PHP 

ini berfungsi sebagai pemersingkat script bahasa pemrograman. 

Disisi lain PHP ini juga digunakan dalam menginput data ke 

sistem database. PHP memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

bahasa pemrograman lainnya dimana PHP banyak mendukung 

paket basis data, waktu eksekusi yang relatif cepat, keamanan 

yang tinggi , cross platform atau dapat digunakan pada semua 

sistem operasi. 

http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
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2.2.5 Framework Codeigniter 

 CodeIgniter adalah aplikasi open source yang merupakan 

framework dengan konsep model MVC (Model, View, Controller) 

untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. 

 Model View Controller merupakan suatu konsep yang 

cukup populer dalam pembangunan aplikasi web, berawal pada 

bahasa pemrograman Small Talk, MVC memisahkan 

pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang 

membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user 

interface, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. Terdapat 3 

jenis komponen yang membangun suatu MVC pattern dalam 

suatu aplikasi yaitu : 

1. View, merupakan bagian yang menangani presentation 

logic. Pada suatu aplikasi web bagian ini biasanya berupa 

file template HTML, yang diatur oleh controller. View 

berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data 

kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung 

terhadap bagian model. 

2. Model, biasanya berhubungan langsung dengan database 

untuk memanipulasi data (insert, update, delete, search), 

https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi
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menangani validasi dari bagian controller, namun tidak 

dapat berhubungan langsung dengan bagian view. 

3. Controller, merupakan bagian yang mengatur hubungan 

antara bagian model dan bagian view, controller berfungsi 

untuk menerima request dan data dari user kemudian 

menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. 

Ada beberapa kelebihan CodeIgniter (CI) dibandingkan dengan 

Framework PHP lain, 

• Performa sangat cepat : salah satu alasan tidak 

menggunakan framework adalah karena eksekusinya yang 

lebih lambat daripada PHP from the scracth, tapi Codeigniter 

sangat cepat bahkan mungkin bisa dibilang codeigniter 

merupakan framework yang paling cepat dibanding 

framework yang lain. 

• Konfigurasi yang sangat minim (nearly zero configuration)  : 

tentu saja untuk menyesuaikan dengan database dan 

keleluasaan routing tetap diizinkan melakukan konfigurasi 

dengan mengubah beberapa file konfigurasi seperti 

database.php atau autoload.php, namun untuk menggunakan 

codeigniter dengan setting standard, anda hanya perlu 

mengubah sedikit saja file pada folder config. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Folder&action=edit&redlink=1
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• Banyak komunitas: dengan banyaknya komunitas CI ini, 

memudahkan kita untuk berinteraksi dengan yang lain, baik 

itu bertanya atau teknologi terbaru. 

• Dokumentasi yang sangat lengkap : Setiap paket instalasi 

codeigniter sudah disertai user guide yang sangat bagus dan 

lengkap untuk dijadikan permulaan, bahasanya pun mudah 

dipahami. 

2.2.6  MySQL 

 MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem 

manajemen basisdata relasional (RDBMS) yang didistribusikan 

secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). 

Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, 

namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. Kehandalan 

suatu sistem basisdatadapat diketahui dari cara kerja 

pengoptimasi-nya dalam melakukan proses perintah-perintah 

SQL yang dibuat oleh pengguna maupun program-program 

aplikasi yang memanfaatkannya. Sebagai peladen basis data, 

MySQL mendukung operasi basisdata transaksional maupun 

operasi basisdata non-transaksional (Wikipedia)

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panduan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/RDBMS
https://id.wikipedia.org/wiki/GPL

