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ABSTACT 

 

AAN SUBA’I, PORDA JONI. Analysis of Utilization of Private Cloud Storage as 

Data Centralization Using PIECES Method in UPTD BLKI Palembang 

 

 Cloud computing is a technology that is integrated into one and makes the 

internet as a center for data management and applications. Nextcloud is an open 

source designed for cloud storage services, with nextcloud users can access data 

through a web interface or client application. Employees who work at UPTD 

BLKI Palembang do not always work using office computers. Need to use media 

to share data and store data that can be used whenever and wherever when 

needed. Nexcloud cloud storage in UPTD BLKI Palembang will be tested using 

the Pieces method to determine the level of user satisfaction in terms of 

performance, information and data, economics, control and security, efficiency, 

and finally service. Performance and security testing is carried out by the author, 

while information and data, economics, efficiency, and finally service is carried 

out using questionnaires at the UPTD BLKI Palembang. 

 

Keywords :Cloud Computing, Private Cloud Storage, Pieces. 
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ABSTRAK 

 

AAN SUBA’I, PORDA JONI. Analisis Pemanfaatan Private Cloud Storage 

Sebagai Sentralisasi Data Menggunakan Metode PIECES Pada UPTD BLKI 

Palembang 

 

Cloud computing adalah teknologi yang terintegrasi menjadi satu dan 

menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Nextcloud 

merupakan open source yang dirancang untuk layanan cloud storage, dengan 

nextcloud pengguna dapat mengakses data melalui antar muka web atau aplikasi 

client. Pegawai yang bekerja pada UPTD BLKI Palembang tidak selalu  bekerja 

menggunakan komputer kantor. Perlu penggunaan media untuk berbagi data dan 

penyimpanan data yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun saat 

diperlukan. Cloud storage Nexcloud di UPTD BLKI Palembang akan dilakukan 

pengujian menggunakan metode Pieces untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pengguna dari segi performance, information and data, economics, control and 

security, efficiency, dan terakhir yaitu service. Pengujian performance dan 

security dilakukan oleh penulis, sedangkan  information and data, economics, 

efficiency, dan terakhir yaitu service dilakukan menggunakan penyebaran 

kuesioner di UPTD BLKI Palembang. 

Keywords : Cloud Computing, Private Cloud Storage, Pieces. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Teknologi Informasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi 

sebuah basis yang sangat penting dimana hal-hal substansial dari sebuah 

perusahan dapat didokumentasikan dan disimpan kedalam sebuah unit basis data, 

basis data ini beserta aplikasi lainnya membutuhkan resource CPU yang tidak 

sedikit serta perawatan yang mahal.  

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang terintegrasi 

menjadi satu dan menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. 

Keberadaan komputasi awan jelas akan menimbulkan perubahan dalam cara kerja 

teknologi infomasi dalam sebuah organisasi, perusahaan maupun pribadi. Hal ini 

karena konsep dari komputasi awan adalah virtualisasi dari resource fisik yang 

sebenarnya sehingga dapat mengurangi biaya, menyederhanakan pengelolaan 

layanan serta mempercepat pengantaran layanan teknologi informasi, dimana 

sistem komputasi awan ini dapat diakses secara online sehingga sangat mudah 

digunakan dimana saja. 

Pengguna tidak perlu lagi memiliki resource secara khusus untuk 

memanfaatkan teknologi informasi terutama media penyimanan karena segala 

resource yang dibutuhkan dapat dimanfaatkan dengan sistem komputasi awan, 

yaitu pengguna dapat memanfaatkan resource bersifat open source sehingga 

pengguna dapat meneyesuaikan keperluan dan kebutuhannya sendiri. Untuk 
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memenuhi kebutuhan terdapat beberapa media penyimpanan bersifat open source 

seperti Owncloud dan Nextcloud. Nextcloud merupakan open source yang 

dirancang untuk layanan cloud storage, dengan Nextcloud pengguna dapat 

mengakses data melalui antar muka web atau aplikasi client. 

Pada UPTD BLKI Palembang saat ini belum memanfaatkan teknologi cloud 

storage sebagai media penyimpanan dan sharing file. Sehingga memerlukan 

media penyimpanan fisik seperti hardisk dan flashdisk untuk menyimpan dan 

berbagi file. Dengan media ini tidak ada masalah dalam melakukan penyimpanan 

dan berbagi file ketika para pegawai pada satu tempat yang sama atau saling  

berdekatan, tetapi akan menjadi masalah ketika pegawai berada pada lokasi yang  

berjauhan. Pegawai yang bekerja pada UPTD BLKI Palembang tidak selalu 

bekerja menggunakan komputer kantor. Perlu penggunaan media untuk berbagi 

data dan penyimpanan data yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun saat 

diperlukan. 

Private cloud storage memungkinkan akses data oleh pengguna dari semua 

tempat, setiap waktu, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dimana saja. Diperlukan 

penerapan private cloud storage untuk memberikan solusi dari masalah diatas, 

dengan menggunakan private cloud storage Nextcloud untuk media penyimpanan, 

dan sharing data secara online. Pengimplementasian dilakukan dengan cara 

menyediakan komponen-komponen berupa server, hardware, dan jaringan yang 

dibutuhkan. Penggunaan private cloud storage dapat dilakukan dengan cara 

instalasi aplikasi yang digunakannya pada infrastruktur tersebut. Setelah 

diterapkan dilakukan pengujian dari segi kinerja, informasi, ekonomi, kontrol, 
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efisiensi dan pelayanan menggunakan metode Pieces. Tujuan dari pengujian ini 

adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam penggunaan private cloud 

storage Nextcloud sebagai sentralisasi data pada UPTD BLKI Palembang. Hasil 

pengujian ini akan menentukan apakah sistem berhasil seperti yang diinginkan 

atau tidak. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mempunyai gagasan untuk 

melakukan penelitian dengan memanfaatan private cloud, yaitu Nextcloud dengan 

judul “Analisis Pemanfaatan Private Cloud Storage Sebagai Sentralisasi Data 

Menggunakan Metode PIECES Pada UPTD BLKI Palembang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang 

diatas, maka peneliti merumuskan bagaimana mengimplementasikan private 

cloud sebagai sentralisasi data dan dilakukan analisis kualitas kinerja layanan 

private cloud menggunakan metode Pieces. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Yang akan dibahas dalam penelitian ini, diataranya : 

1. Objek dan subjek dari penelitian ini adalah aplikasi Nextcloud dan 

pegawai UPTD BLKI Palembang. 

2. Pemanfaatan utama server private cloud storage adalah untuk 

sentralisasi data dan layanan file sharing, back up data dan sinkronisasi.  

 



4 
 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini antara lain: 

1. Memanfaatkan layanan private cloud storage sebagai media 

penyimpanan sekaligus mengatasi keterbatasan pertukaran informasi 

(file) jarak jauh. 

2. Mengetahui kualitas layanan Nextcloud pada UPTD BLKI Palembang 

terhadap kepuasan pengguna. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi tempat penelitian, akademik, 

dan peneliti sendiri, meliputi : 

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis 

  Manfaat penelitian bagi penulis adalah : 

1. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada cloud 

storage Nextcloud 

2. Penuis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan 

tentang analisis pemanfaatan private cloud storage sebagai sentralisasi 

data menggunakan metode Pieces pada UPTD BLKI Palembang 

selama penyusunan penelitian ini. 

 

1.5.2 Manfaat Bagi Akademik 

Manfaat ang didapat bagi akademik adalah sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya dalam pembuatan laporan skripsi, khususnya mahasiswa STMIK 
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PalComTech, dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam penelitian bagi pihak 

yang berkepentingan dalam pemanfaatan private cluod storage. 

1.5.3 Manfaat Bagi Dinas 

Manfaat yang didapat bagi Dinas dalah data pada UPTD BLKI Palembang 

dapat disentralkan menjadi satu tempat yang dapat diakses semua pegawai, 

sehingga meningkatkan produktifitas pegawai di UPTD BLKI Palembang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Demi mewujudkan suatu hasil yang baik dalam penyusunan skripsi  ini 

penulis menggunakan pembahasan yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan, 

sistematika penulisan tersebut meliputi :  

BAB I     PENDAHULUAN  

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II   GAMBARAN UMUM DINAS  

Bab ini diuraikan mengenai sejarah, visi dan misi, struktur 

organisasi, dan tugas wewenang yang ada pada UPTD BLKI Palembang.  

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA  
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Bab ini berisi teori berdasarkan penulisan skripsi ini yang terdiri 

dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka peneltian.  

 

BAB IV   METODE PENELITIAN  

Bab ini penulis membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis data, 

teknik pengumpulan data, jenis penelitian, alat serta teknik pengujian 

sistem.  

BAB V   HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian dan 

pembahasan terhadap hasil yang telah dicapai maupun masalah-masalah 

yang telah ditemukan selama penelitian, serta pengujian sistem yang 

dibuat.  

BAB VI   PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan dalam 

penelitian yang telah dilakukan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS 

 

2.1 Profil Dinas 

2.1.1 Sejarah Dinas  

UPTD Pusat Latihas Kerja Industri (BLKI) berlokasi di Jl. Residen H. 

Amaluddin, Sako Kenten,  Palembang. Pusat Latihan Kerja Industri didirikan 

tahun 1959-1963 atas kerjasama Pemerintah Republik Federal Jerman (RFD) dan 

Pemerintah Republik Indonesia di atas tanah seluas  14.000 M2. Pada tanggal 1 

April 1964, Pusat Latihan Kerja Industri (PLKI) pertama kali menerima siswa 

pelatihan dengan kejuruan otomotif, teknik mekanik, listrik, dan bangunan. PLKI 

diresmikan oleh Bapak Mursalin selaku Menteri Tenaga Kerja Repulbik Indonesia 

pada tanggal 22 Juli 1970.  

Pada tahun 1980, Pusat Latihan Kerja Industri (PLKI)  berubah nama 

menjadi Balai Latihan Kerja Industri ( BLKI). Memasuki masa otonomi daerah 

Departemen Tenaga Kerja RI menyerahkan BLKI Palembang kepada Pemerintah 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan berubah lagi namanya menjadi UPTD 

BLKI Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000. Pada Bulan 

Agustus 2008  sampai dengan 2017, UPTD BLKI Disnakertrans Provinsi 

Sumatera Selatan berubah nama lagi menjadi UPTD BLKI Disnakertrans Provinsi 

Sumatera Selatan (Pergub Sumsel no.17 Tahun 2018). Pada Bulan Januari 2018, 

UPTD BLKI Disnakertrans Provinsi Sumatera selatan berubah nama menjadi 
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UPTD BLKPPKT Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan. (Pergub Sumsel No. 

17 Tahun 2008). 

2.1.2 Visi dan Misi 

2.1.2.1 Visi 

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Sumatera Selatan maka UPTD BLKI Provinsi Sumatera Selatan mempunyai VISI 

sebagai berikut: 

1. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif profesional dan kompeten 

dibidangnya. 

2. Menjadi pelopor, pengerak, pelayanan peningkatan serta 

pengembangan produktivitas masyarakat. 

3. Terwujudnya masyarakat transmigran yang produktiv, berkualitas, 

terampil dan mandiri. 

 

2.1.2.2 Misi 

Disamping itu agar visi tersebut terwujud atau terlaksana maka visi 

tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi. 

2. Peningkatan kompetensi melalui pembinaan pelatihan. 

3. Pembinan dan pembentukan usaha mandiri. 

4. Pemasaran hasil latihan kerja. 

5. Meningkatkan kesadaran produktivitas di tingkat sektoral, daerah, 

industri, jasa, dan masyarakat. 
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6. Mengembangkan pelayanan informasi peningkatan produktivitas. 

7. Meningkatkan kualitas profesionalisme tenaga kerja melalui program 

pelatihan produktivitas. 

8. Meningkatkan pengkajian dan pengembangan sistem, metode dan 

inovasi peningkatan produktivitas. 

9. Mengembangkan pelayanan peningkatan produktivitas di perusahaan / 

intansi dan masyarakat. 

10. Meningkatkan kapasitas masyarakat transmigran yang produktiv, 

berkwalitas, terampil dan mandiri. 

11. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai 

stake holder. 

12. Menggali potensi sumber daya ekonomi masyarakat  transmigran. 

 

2.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada UPTD BLKI Palembang terdapat 5 bagian utama 

yaitu Kepala UPTD BLKI Palembang, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Keterampilan 

Transmigrasi, dan Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemasaran. 

Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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KEPALA UPTD BLKPPKT

 DISNAKERTRANS

 PROV. SUM SEL

KADARMAN, SE

NIP. 19650117 199803 1 002

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEJURUAN : MESIN LOGAM KEJURUAN : KOMPUTER/TATA NIAGA

1. S.P. SITEPU, ST / 19630207 198503 1 005 1. ARISTON LUBIS, A. Md / 19611215 198503 1 007 

2. DRA. HARIYATI / 19670703 199803 2 002 2. Ahmad Sukito. Amd

3. OMANG, ST / 19630316 198603 1 014

  KEJURUAN : PERTANIAN KEJURUAN : MENJAHIT/BORDIR

1. SIDIK HARSONO, SP / 196306171986031011 1. RAHMAWATI / 19630210 198603 2 007

KEJURAN : TEKNIK LAS KEJURUAN : LISTRIK PENERANGAN

1. SALIM, ST / 19611106 198603 1 003 1. SARIF GANI, ST /196207071986031017

2. HARY KURNIAWAN, ST / 19840824 201101 1 004

3. AKBAR TUELVIN, ST / 19801225 200801 1003

4. PURWANDI, ST / 19820725 200801 1 001

KEJURUAN : TEKNIK PENDINGIN KEJURUAN : ELEKTRONIKA/TEHNISI HP

1. SUKAMTO, ST / 196205071985031013 1. KAMALUDDIN, S.Si /19700208 199803 1 004

KEJRUAN : OTOMOTIVE KEJURUAN : MANEJEMEN PRODUKTIVITAS

1. VERI GUNAWAN, ST, SH / 19641023 198603 1 004 1. SITI KLARA NURLINDA PURBA,SE / 19630714 199103 2 001

2. HARUN RASYID, ST / 19650525 198603 1 006 2. WIDYAWATI, SE / 19810822 200901 2 015

3. GP. DAMANIK, ST / 19640305 198603 1 010 3. JERIKO SIMANGUNSONG, S.Sos / 19810319200801 1 004

KEJURAN : SEPEDA MOTOR KEJURUAN : BANGUNAN

1. KHOIRIN, ST /19621008 198603 1 009 1. SAPARUDIN, S. Pd / 19710512 199703 1 004

2. YOYON ARTINO, ST/19830829 201101 1 005  

KEPALA SUB. BAG TATA USAHA

Hj. ERLINDA, SH

NIP. 19630424 198603 2 007

Staf Tata Usaha :

1.    RUSTI NABABAN/19630822 198603 2 005

2. LEDYANA / 19641228 198603 2 004

3. S. RUSTAM / 19630816 198701 1 001

4. ALEX ISKANDAR / 19701008 199403 1 004

5. SUGENG SENTOSO / 19720414 200701 1 040

6. USMAN / 19720212 200801 1 001

7. TRI WIDATI / 19640712 200801 2 002

Honorer :

1. M. DANAR MAHENDRA

2. Z U P R I

3. BOYMIN

4. ANDRIYADI

5. REZON AIFREDA SW, SH

6. INDRA KURNIAWAN, S.Sos

7. ELIANA, SH

8. AHMAD RIZKY PUTRA

9. M. RUDI

10. YANTO

Cleaning Service Outsorsing:

1. M. VIKI

2. KARWAN

KEPALA SEKSI PELATIHAN TENAGA KERJA & KETERAMPILAN 
TRANSMIGRASI 

Plh.

BUDI NOPRIADI. A.Md

NIP. 19781130 200801 1003

Staf  Seksi  PTK & KT :

1. ERNAWATI / 19640829 198603 2 004

2. HJ. ROSYTA, SH / 19620924 199103 2 002

3. BUDI NOPRIYADI, A. Md/197811302008011003

4. HASAN BADRI / 19620201 198603 1 012

5. BRUSLEY ESTRADA, ST / 19810405 201101 1 007

KEPALA SEKSI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA & PEMASARAN

HARMILA SARI, SP

NIP. 19770628 200604 2 004

Staf  Seksi  PPTK & Pemasaran:

1. PURWANTO, SH / 19811207 200801 1 003

2. LATIPAH / 19650908 198503 2 002

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

 

2.1.4 Tugas Wewenang 

Kepala UPTD BLKPPKT mempunyai tugas melaksanakan pelatihan 

keterampilan kerja di bidang industri pelatihan keterampilan transmigrasi dan 
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pengembangan produktivitas tenaga kerja serta pemasaran program dan lulusan 

pelatihan. 

1) Kepala UPTD BLKI mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan program kerja pelatihan tenaga kerja, pelatihan 

keterampilan transmigrasi,  pengembangan produktivittas dan 

pemasaran program dan hasil latihan. 

b. Pelaksanaan koordinasi dan pelatihan  keterampilan tenaga kerja, 

transmigrasi dan pelatihan produktivitas serta sertifikasi. 

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, 

perusahaan, lembaga pelatihan  swasta dan usaha kecil menengah. 

d. Penempatan lulusan peserta Pelatihan berkoordinasi dengan 

instansi terkait, BUMN/swasta, bursa kerja pada Dinas Tenaga 

Kerja, bursa kerja swasta, dan jejaring pelatihan lainnya. 

e. Pelaksanaan monitoring lulusan atau alumni pelatihan melalui 

jejararing pelatihan ketenagakerjaan yang ada. 

f. Pembinaan pegawai UPTD, pegawai fungsional atau instruktur dan 

penggerak swadaya masyarakat. 

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD. 

h. Pembagian tugas kepada kepala subbagian, kepala seksi dan 

pelaksana serta fungsional. 

i. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan. 

j. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2) Subbagian Tata Usaha  mempunyai tugas : 

a. Menyusun program kerja UPTD BLKi meliputi pelatihan tenaga 

kerja dan transmigrasi, pengembangan produktivitas tenaga kerja 

dan pemasaran program dan hasil penelitian. 

b. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD BLKI. 

c. Mengelola administrasi surat menyurat, keuangan, dan 

kepegawaian. 

d. Mengelola rumah tangga, sarana dan prasarana UPTD BLKI. 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan  program kerja dan kegiatan. 

f. Memberi petunjuk dan mebagi tugas kepada pelaksana. 

g. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana. 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3) Seksi pelatihan tenaga kerja dan keterampilan transmigrasi, mempunyai 

tugas : 

a. Menyusun program pelatihan bagi calon tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

b. Menyusun kerangka acuan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan 

transmigrasi dengan melaksanakan Training of Need Analysis atau 

indentfikasi kebutuhan pelatihan. 

c. Melaksanakan rekrutment dan seleksi terhadap calon peserta 

pelatihan keterampilan tenaga kerja dan transmigran. 

d. Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan 

transmigran. 
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e. Melaksnakan pengelolaam pelatihan meliputi fasilitas pelatihan, 

sarana dan prasarana. 

f. Menyusun rencana kerjasama dengan Perguruan Tinggi, 

Perusahaan, dan lembaga pelatihan untuk pemanfaatan teknologi 

yang tidak dimiliki UPTD BLKI dan pemasaran hasil pelatihan. 

g. Menyiapkan tempat uji kompetansi untuk pelaksanaan sertifikasi 

kompetensi tenaga kerja. 

h. Melaksanakan pembinaan terhadap fungsional instruktur dan 

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM). 

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

penyelenggaraan pelatihan. 

j. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana. 

k. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksanadan. 

l. Melaksanakan tugas lainyang yang diberikan oleh pimpinan. 

4) Seksi pengembangan produktivitas tenaga kerja dan pemasaran, 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga 

kerja. 

b. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan produktivitas. 

c. Melakasanakan pelatihan yang meliputi rekrutmen dan seleksi, 

adiministrasi pengelolaan pelatihan serta fasilitas pelatihan.  

d. Menyelenggarakan pengukuran produktivitas tenaga kerja sektoral 

atau regional. 
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e. Menyelenggarakan pengkajian factor-faktor penghambat dan 

pendorong gerakan   produktivitas. 

f. Menyelenggarakan permasyarakatan produktivitas bagi tenaga 

kerja di perusahaan. 

g. Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap tenaga kerja di 

bidang produktivitas. 

h. Menyelenggarakan sosialisasi bulan mutu produktivitas dan gugus 

kendali mutu. 

i. Menyelenggarakan pemilihan dan pemberian penghargaan 

peningkatan produktivitas (sidhakarya dan paramakarya). 

j. Melakukan jejaring kerjasama dengan perusahaan dalam rangka 

penempatan lulusan pelatihan tenaga kerja. 

k. Menyususn rencana kegiatan pemasaran program latihan, fasilitas, 

hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan. 

l. Menyiapkan bahan pemasaran program latihan, fasilitas, hasil 

produksi, jasa dan hasil pelatihan. 

m. Melaksanakan inventarisasi perusahaan instansi terkait maupun 

swasta yang mempunyai prospek pemasaran. 

n. Memproosikan program lathan, fasilitas, hasil produksi, jasa dan 

hasil pelatihan ke perusahaan. 

o. Memberikan informasi dan konsultasi pelatihan, penempatan 

lulusan sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja. 



15 
 

p. Menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama dengan instansi terkait, 

swasta dan perusahaan. 

q. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana. 

r. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana. 

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Teori Pendukung 

3.1.1 Cloud Computing 

Cloud computing adalah sebuah model komputasi atau computing, dimana 

sumber daya seperti processor/computing power, storage, network dan software 

menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan di jaringan/internet menggunakan 

pola akses remote. Model billing dari layanan ini umumnya mirip dengan modem 

layanan publik. Ketersediaan on demand sesuai kebutuhan, mudah untuk di 

kontrol, dinamik dan skalabilitas yang hampir tanpa limit adalah beberapa atribut 

penting dari cloud computing. Sebuah setup infrastruktur model cloud computing 

biasanya dikenali sebagai cloud. (Kholil & Mu’min, 2018). 

1. Software as a Service (SaaS) 

SaaS ini merupakan layanan cloud computing yang paling dahulu 

populer. Software as a Service ini merupakan evolusi lebih lanjut dari 

kosep ASP (Application Service Provider). Sesuai namanya, SaaS 

memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan 

sumberdaya perangkat lunak dengan cara berlangganan sehingga tidak 

perlu mengeluarkan investasi, baik untuk in house development ataupun 

pembelian lisensi. 
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2. Platform as a Service (PaaS) 

Seperti namanya, Paas adalah layanan yang menyediakan modul-

modul siap pakai dan dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah 

aplikasi (yang tentu saja hanya bisa berjalan di atas platform tersebut). 

Seperti layanan SaaS, pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap 

sumber daya komputasi dasar seperti memori, media penyimpanan, 

processing power, dan lain-lain. 

3. Infrastructure as a Service (IaaS) 

IaaS terletak satu level lebih rendah dibanding PaaS. IaaS adalah 

sebuah layanan yang "menyewakan" sumberdaya teknologi informasi 

dasar, yang meliputi media penyimpanan, processing power, memory, 

sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain. 

 

3.1.2 Private Cloud  

Merupakan infrastruktur layanan cloud, yang dioperasikan hanya untuk 

sebuah organisasi tertentu. Infrastruktur cloud itu bisa saja dikelola oleh sebuah 

organisasi itu atau oleh pihak ketiga. (Aksara, Rifai & Sutardi, 2018). 

Private cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan internal dari Organisasi atau Perusahaan. Biasanya 

departemen IT akan berperan sebagai service provider (penyedia layanan) dan 

departemen lain menjadi service consumer. Sebagai service provider, tentu saja 

Departemen IT tersebut harus bertanggung jawab supaya layanan bisa berjalan 

dengan baik sesuai dengan standar kualitas layanan yang telah ditentukan oleh 
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perusahaan, baik infrastruktur, platform, maupun aplikasi yang ada. (Syarif, 

2015). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa private 

cloud adalah layanan cloud yang disediakan untuk sebuah organisasi, perusahaan 

maupun pihak ketiga.  

 

3.1.3 Cloud Storage 

Cloud storage merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan 

dari cloud computing, yang dipergunakan dalam menyimpan data, dengan 

memanfaatkan server pihak ketiga sebagai penyedia jasa. (Irawan, Sari & Bahri, 

2019). 

Cloud storage adalah layanan penyimpanan file di internet yang mana file 

yang disimpan dapat dikelola dari mana saja selama penggunanya terhubung ke 

Cloud storage tersebut melalui internet. (Kholil & Mu’min, 2018). 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa cloud 

storage adalah layanan penyimpanan data atau file secara online dimana file yang 

disimpan dapat dikelola dimana saja selalama pengguna terhubung dengan 

jaringan internet, dengan memanfaatkan pihak ketiga sebagai server penyedia 

jasa. 

 

3.1.3 Ubuntu Linux 

Diambil dari situs resmi Ubuntu (2018), ubuntu adalah sebuah software 

desktop buatan Linux yang bersifat freeware. Ubuntu dikembangkan sejak bulan 
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Oktober tahun 2004 oleh komunitas developer Debian yang dipimpin oleh Mark 

Shuttleworth, yang kemudian mendirikan Canonical. Beliau ingin menciptakan 

platform Linux yang mudah untuk digunakan oleh siapa saja yang akhirnya diberi 

nama Ubuntu. Ubuntu bersifat open-source, yaitu dapat digunakan dan 

dimodifikasi oleh siapa saja atau komunitas manapun untuk memenuhi kebutuhan 

yang diinginkan. Ubuntu memiliki beberapa varian yang digunakan untuk server, 

cloud, dan lain-lain. Ubuntu menjadi platform Linux yang paling banyak 

digunakan di seluruh dunia, khususnya oleh para computer engineer dan 

developer. 

 

3.1.4 PHP (Personal Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah bahasa pemrograman berbentuk skrip yang mengandung 

fungsi-fungsi dalam membentuk sistem yang sistimatis. (Prasetyo & Rahel, 2016). 

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman open source yang sangat 

cocok atau dikhususkan untuk pengembangan web dan dapat ditanamkan pada 

sebuah skrip HTML. (Firman, Wowor, & Najoan, 2016). 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PHP adalah 

bahasa pemograman yang digunakan untuk membuat aplikasi web. 

 

3.1.5 MySQL (My Structure Query Language) 

MySQL adalah suatu software atau program yang bersifat open source 

yang digunakan untuk membuat sebuah database serta menjalankan fungsi 

sebagai pengolah data. (Albar, Hardiyanti & Ramadhona, 2017). 
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MySQL merupakan software RDBMS (Relational Batabase Management 

System) atau server database yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, 

dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak 

user (multi-user), dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau 

berbarengan (multi-threaded). (Budi Raharjo, 2015:16). 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa MySQL 

adalah software open source untuk membuat dan mengelola database dengan 

cepat, mamapu menampung data dengan jumlah besar dan multi-user. 

 

3.1.6 Nextcloud 

Nextcloud adalah suite software client-server untuk menciptakan layanan 

file hosting dan menggunakan mereka. Secara fungsional sangat mirip dengan 

banyak digunakan Dropbox, dengan perbedaan fungsional utama adalah bahwa 

Nextcloud adalah gratis dan open-source, sehingga memungkinkan siapa saja 

untuk menginstal dan mengoperasikannya tanpa biaya pada server pribadi. 

Berbeda dengan layanan eksklusif seperti Dropbox, arsitektur terbuka 

memungkinkan menambahkan fungsi tambahan ke server dalam bentuk yang 

disebut aplikasi. (Irawan, Sari & Bahri, 2019). 

 

3.1.7 Jaringan Komputer 

Menurut Widodo, Yana dan Agung (2018), jaringan komputer adalah 

sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu sama lainnnya 
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menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat 

saling berbagi informasi, aplikasi, dan perangkat keras secara bersama-sama. 

 

3.1.7.1 Topologi Jaringan 

Menurut Wulandari (2016), topologi jaringan adalah susunan atau 

pemetaan interkoneksi antara node, dari suatu jaringan, baik secara fisik (riil) dan 

logis (virtual). Topologi pada gambar 3.1 menggambarkan metode yang 

digunakan untuk melakukan pengabelan secara fisik dari suatu jaringan. Topologi 

fisik jaringan adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan workstation-

workstation di dalam LAN tersebut. 

 

 

 

 

 

      Sumber : Wulandari (2016) 

Gambar : 3.1 Node Topologi Jaringan 

 

3.1.7.2 Topologi Bus 

Menurut Wulandari (2016), topologi bus merupakan topologi yang banyak 

dipergunakan pada masa penggunaan kabel coaxial menjamur. Karakteristik 

topologi ini yaitu satu kabel yang kedua ujungnya ditutup dimana sepanjang kabel 

terdapat node-node, paling prevevalent karena sederhana dalam instalasi, signal 

melewati kabel 2 arah dan mungkin terjadi collision. lihat pada gambar 3.2 
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          Sumber : Wulandari (2016) 

         Gambar : 3.2 Topologi Bus 

 

3.1.7.3 Topologi Ring 

Menurut Wulandari (2016), topologi ring adalah topologi yang informasi 

dan data serta traffic disalurkan sedemikian rupa. Umumnya fasilitas ini 

memanfaatkan fiber optic sebagai sarananya. Karakteristik topologi ini yaitu 

lingkaran tertutup yang berisi node-node, sederhana dalam layout, signal mengalir 

dalam satu arah sehingga menghindarkan terjadinya collision.  lihat gambar 3.3. 

 

 

  

 

 

         Sumber : Wulandari (2016) 

        Gambar : 3.3 Topologi Ring 

 

3.1.7.4 Topologi Star 
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Menurut Wulandari (2016), topologi star merupakan topologi yang 

banyak digunakan diberbagai tempat, karena kemudahan untuk menambah, 

mengurangi, atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Karakteristik topologi 

ini yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan central node, traffic data 

mengalir dari node ke central node dan kembali lagi, mudah dikembangkan 

karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central 

node, keunggulan jika satu kabel node terputus maka yang lainnya tidak akan 

terganggu. lihat gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Wulandari (2016) 

Gambar : 3.4 Topologi Star 

 

3.1.7.5 Topologi Tree 

Menurut Wulandari (2016), topologi tree merupakan topologi jaringan 

dimana topologi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari ketiga topologi 

yang ada yaitu topologi star, topologi ring, dan topologi bus, lihat gambar 3.5. 
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  Sumber : Wulandari (2016) 

Gambar : 3.5 Topologi Tree 

 

3.1.7.6 Topologi Mesh 

Menurut Athailah (2013), jaringan dengan jenis topologi ini dimana 

sebuah node dalam jaringan dapat berkomunikasi secara langsung dengan node 

lainnya. Akibatnya dalam topologi mesh dalam topologi ini setiap perangkat 

jaringan (Komputer, Hotspot, Access Point) dapat berkomunikasi dengan cara 

direk links. Topologi mesh dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Athailah (2013) 

Gambar : 3.6 Topologi Mesh 

 

3.1.8 Terminologi Jaringan 

Menurut Chelara dan Hermanto (2014), terminalogi jaringan  adalah 

sekelompok komputer otonom yang saling menggunakan protocol komunikasi 

melali media komunikasi sehingga dapat berbagi data, informasi, program aplikasi 

dan perangkat keras seperti printer, scanner serta memungkinkan untuk saling 

berkomunikasi secara elektronik. 
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3.1.8.1  Local Area Network (LAN) 

Menurut Widodo, Yana dan Agung (2018), Local Area Network (LAN) 

digunakan untuk menghubungkan komputer–komputer pribadi dan workstation 

dalam suatu perusahaan yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan 

saling bertukar informasi. Contoh jaringan LAN terlihat pada gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

        Sumber : Chelara dan Hermanto (2014) 

     Gambar : 3.7 Jaringan LAN 

 

3.1.8.2  Metropolitan Area Network  (MAN) 

Menurut Widodo, Yana dan Agung (2018), MAN merupakan versi LAN 

yang mempunyai ukuran lebih besar. MAN merupakan alternatif pembuatan 

jaringan computer antar kantor dalam suatu kota. Jangkauan MAN antara 10 

sampai dengan 50 kilometer. Contoh jaringan MAN terlihat pada gambar 2.8. 
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                 Sumber : Chelara dan Hermanto (2014) 

                  Gambar : 3.8  Jaringan MAN 

 

 

3.1.8.3  Wide Area Network  (WAN) 

Menurut Widodo, Yana dan Agung (2018), Wide Area Network adalah 

jaringan yang memiliki jarak sangat jauh, karena radiusnya mencakup sebuah 

Negara atau bahkan benua. WAN terhubung melalui saluran  telekomunikasi dan 

berinteraksi dengan jaringan lain menggunakan media yang disebut router. 

Contoh jaringan WAN terlihat pada gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

  

           Sumber : Chelara dan Hermanto (2014) 

              Gambar : 3.9 Jaringan WAN 

3.1.9 Skala Likert 

Menurut (Budiaji, 2013:129) skala Likert adalah skala pengukuran yang 

dikembangkan oleh Likert (1932). Skala likert mempunyai empat atau lebih butir-

butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai 

yang merepresen-tasikan sifat individu, misalkan pengetahuan, sikap, dan 

perilaku. Dalam proses analisis data, komposit skor, biasanya jumlah atau rataan, 

dari semua butir pertanyaan dapat digunakan. Peng-gunaan jumlah dari semua 
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butir perta-nyaan valid karena setiap butir perta-nyaan adalah indikator dari 

variabel yang direpresentasikannya.  

Dalam penelitian ini skala yang digunakan oleh penulis dapat dilihat pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Skor Skala Likert 

Konteks Nilai 

a.       Sangat Puas (SP) 5 point 

b.      Puas (P) 4 point 

c.       Cukup Puas (CP) 3 ponit 

d.      Tidak Puas (TS) 2 ponit 

e.       Sangat Tidak Puas (STP) 1 ponit 

 

Dimana kemudian menentukan penggunaan rata-rata tingkat kepuasan 

menurut metode Likert dalam Supriyatna dan Maria (2017) dengan menggunakan 

rumus: 

 Rata-rata kepuasan =jumlah skor jawaban kuesioner 

    Total jumlah kuesioner 

 

Sedangkan untuk penentuan rata-rata kepuasan menggunakan teori Kaplan 

& Norton(2000): 

Tabel 3.1 Rata-Rata Kepuasan 

Range Nilai Keterangan 

1 –1.79 Sangat Tidak Puas 

1.8 –2.59 Tidak Puas 

2.6 –3.39 Cukup Puas 

3.4 –4.19 Puas 

4.2 –5 Sangat Puas 
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Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai UPTD BLKI Palembang. 

Metode penentuan sampel yang dipilih untuk penelitian ini adalah sampel jenuh. 

Dimana sampel yang ditunjuk adalah pegawai UPTD BLKI Palembang. 

 

3.1.10 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014:430,dalam Samosir dan Prayoga K, 2015) 

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Uji Validitas ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar 

mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. 

3.1.11 Uji Reabilitas 

Menurut Morrisan (2012:99,dalam Samosir dan Prayoga K, 2015) 

menjelaskan Reliabilitas adalah indikator tingkat keandalan atau kepercayaan 

terhadap suatu hasil pengukuran, suatu pengukuran disebut reliabel atau memiliki 

keandalan jika konsisten memberikan jawaban yang sama. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji Reabilitas untuk mengukur 

kuesioner yang dilakukan peneliti reliabel atau tidak . 

 

3.1.12 Sampel Jenuh 

Menurut (Sugiyono, dalam Fitria dan Ariva 2018) teknik sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan 

menjadi sampel. 
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Dalam penelitian ini total pegawai yang ada pada UPTD BLKI Palembang 

berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan), maka ke 38 anggota dinas UPTD BLKI 

Palembang digunkan menjadi sampel untuk dilakukan penyebaran kuesioner. 

 

3.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam melakukan penelitian, sehingga 

memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. 

Dari penelitian terdahulu, Peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang 

sama seperti judul yang diangkat Peneliti. Namun Peneliti mengangkat beberapa 

penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperkuat  dan memperkaya bahan 

kajian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.3 Penelitian Terdahulu 

Nama  judul Peneliti 

Tahun dan 

ISSN 

Tanggapan 

Analisis Tingkat 

Kepuasan Dan 

Tingkat 

Kepentingan 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

1.  Rellanti 

Diana 

Kristy 

2. Wahyu 

Andhyka 

Kusuma 

Teknika: 

Engineering and 

Sains Journal 

Volume 2, 

Nomor1, Juni 

2018, 17-24 

ISSN 2579-5422 

online 

ISSN 2580-4146 

Tingkat kepuasan dan 

tingkat kepentingan 

pengguna dalam 

penggunaan sistem 

informasi dipengaruhi 

oleh service dengan 

tingkat kepuasan 4,09 
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print 

Perancangan dan 

Implementasi 

Cloud Storage 

Menggunakan 

Nextcloud Pada 

SMK YPP 

Pandeglang 

1. Agus 

Irawan 

2. Ayu 

Purnama 

Sari 

3. Saepul 

Bahri 

Jurnal 

PROSISKO 

Vol. 5 No. 2 

September 2019 

p-ISSN: 2406-

7733 

e-ISSN: 2597-

9922 

Permasalahan pada 

komputer yang 

digunakan adalah data 

sering terkena virus, 

dalam melakukan 

peng-copy-an data 

sering tidak stabil jika 

banyak yang 

mengakses file sharing 

di Windows, dan 

penyimpanan data 

yang kurang besar 

karena tidak adanya 

sistem penggabungan 

kapasitas hardisk. 
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pengembangan 

Private Cloud 

Storage sebagai 

SentralisasiData 

Universitas 

Nahdlatul Ulama 

Sidoarjo Berbasis 

Open Source 

Owncloud 

1. Moch 

Kholil 

2. Syahri 

Mu’min 

Jurnal Ilmu 

Komputer dan 

Desain 

Komunikasi 

VisualVol3, No 

1, Juli2018 

ISSN (Cetak) : 

2541-4550 

ISSN (Online) : 

2541-4585 

Pengembangan 

Private Cloud Storage 

Universitas dipilih 

bukan hanya sebagai 

media penyimpanan 

atau sentralisasi data, 

selain itu dapat 

membantu keamanan 

dan kerahasian suatu 

data. Dengan adanya 

Framework ownCloud 

berbasis Open Source, 

suatu institusi tidak 

harus menggunakan 

layanan Cloud 

Storage Online, 

melainkan dapat 

dikembangkan pada 

server lokal. 

 

3.3 Kerangka Pemikiran 
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Identifikasi Masalah

Pegawai yang bekerja pada UPTD BLKI Palembang tidak selalu  bekerja menggunakan komputer 
kantor. Perlu penggunaan media untuk berbagi data dan penyimpanan data yang dapat digunakan 

kapanpun dan dimanapun saat diperlukan.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi KuesionerStudi Pustaka

Metode Penelitian

Metode PIECES digunakan untuk metode pengujian

Terdiri dari :

1. Performance

2. Information

3. Economics

4. Control and Security

5. Efficiency

6. Service

Teori Pendukung

- Skala Likert

- Uji Validitas

- Uji Reliabilitas

- Sampel Jenuh

Kuisioner

Menganalisa hasil kuesioner

Perhitungan hasil kuesioner

Penyebaran kuesioner dan pengumpulan hasil kuesioner

Kesimpulan dan saran

Sumber: Peneliti Sendiri 

Gambar 3.10 Kerangka Pemikiran 
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Kerangka Penelitian diawali dengan melakukan identifikasi masalah pada 

UPTD BLKI Palembang. Peneliti mengetahui bahwa Pegawai yang bekerja pada 

UPTD BLKI Palembang tidak selalu  bekerja menggunakan komputer kantor. 

Perlu penggunaan media untuk berbagi data dan penyimpanan data yang dapat 

digunakan kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. 

Setelah melakukan identifikasi masalah peneliti melakukan teknik 

pengumpulan data dengan melukan observasi, studi pustaka, dan kuesioner. 

Metode Pieces digunakan untuk metode pengujian. Skala likert, uji  validitas , uji 

reabilitas, dan sampel jenuh digunakan untuk menghitung kuesioner yang telah 

disebar dan dikumpulkan hasilnya. Lalu melakukan perhitungan hasil kuesioner, 

menganalisa hasil kuesioner, lalu akan mendapatkan kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1 Lokasi  

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan 

penelitin langsung di UPTD BLKI Palembang, yang berlokasi di Jl.Residen 

H.Amaluddin, Sako Kenten Palembang. 

 

4.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai Bulan November sampai Januari agar penelitian ini 

terarah dan dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.1 Jadwal Pengerjaan Projek 

No kegiatan 

Oktober 

2019 

November 

2019 

Desember  

2019 
Januari 2020 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

Indentifikasi 

Masalah dan 

Pengumpulan 

Data 

   

            

 

2 

Mulai 

pembuatan 

Laporan 
Penelitian 

   

            

3 Pembuatan 

Kuisioner 
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4 Penyebaran 
dan 

Pengumpula

n hasil 
kuisioner 

   

            

5 Perhitungan 

Hasil 

Kuisioner 

               

6 Penyelesaian 

Laporan 
               

 

4.2 Jenis Data 

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer 

karena data tersebut didapat dari tempat penelitian secara langsung. 

 

4.2.1 Data Primer 

Menurut Sugiono (2009, dalam Batubara, 2013), data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Diperoleh 

melalui keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari perusahaan secara 

langsung yang berhubungan dengan penelitian di dalam skripsi ini.  

 

4.2.2 Data Sekunder 

Menurut Sugiono (2009, dalam Batubara, 2013), data sekunder adalah 

sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data , misalnya 

melalui literatur dan studi pustaka. 
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4.3 Teknik Pengumpulan Data 

4.3.1 Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dan informasi dengan cara meninjau 

dan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berjalan. 

(Wongso, 2015). 

Peneliti melakukan pengumpulkan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung seperti alat-alat jaringan yang digunakan, komputer dan 

spesifikasi komputer yang dipakai, serta menyimpan dan berbagi file atau 

informasi dari komputer ke komputer lainya di UPTD BLKI Palembang. 

 

4.3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data yang diambil dari 

perpustakaan atau instansi yang berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku serta dari 

internet yang berhubungan dengan penulisan ini. Tujuan dari studi pustaka ini 

adalah untuk mendalami dan memperoleh keterangan yang lengkap terhadap 

obyek yang diteliti. (Adianson, Yupianti & Kurniawan, 2015). 

Studi pustakan adalah pengumpulan data dan informasi dengan cara 

membaca buku-buku yang dapat dijadikan acuan penelitian. (Wongso, 2015). 

Studi pustaka yang dilakukan peneliti adalah dengan cara membaca buku-

buku, jurnal penelitian, laporan, yang berkaitan dengan cloud computing 

khususnya cloud storage, serta mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. 
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4.3.3 Kuesioner  

Angket atau kuesioner adalah seperangkat pernyataan atau pertanyaan 

tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab (Arikunto, dalam Alwan, 

Hendri, Darmaji 2017:28) 

Peneliti melakukan penyebaran kuesioner awal kepada pegawai untuk ditinjau 

tingkat kebutuhan private cloud  pada UPTD BLKI Palembang. 

 

4.4 Alat dan Teknik Pengujian Sistem 

4.4.1 Alat Pengujian Sistem 

Adapun beberapa kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang 

akan digunakan dalam pengujian ini sebagai berikut : 

a. Perangkat keras 

1. 1 buah server fisik pada UPTD BLKI Palembang sebagai primary 

server.  

b. Perangkat lunak 

1. Ubuntu 18.04 LTS 

2. Apache2.4 

3. Nextcloud 

4. Acunetix 

5. Gtmetrix 

c. Kuesioner 
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4.4.2 Teknik Pengujian Sistem 

Teknik pengembangan sistem peneliti menggunakan metode Pieces 

Framework. Pieces Framework merupakan suatu model evaluasi sistem informasi 

yang berupa kerangka yang dipakai untuk mengklasifikasikan suatu masalah, 

opportunities, dan directives yang terdapat pada bagian scope definition analisa 

dan perancangan sistem. (Supriyatna, 2015).  

Dalam Pieces terdapat enam buah variabel yang digunakan untuk 

menganalisa sistem informasi, yaitu : 

1. Performance (Kehandalan) 

 Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kinerja sebuah sistem, 

apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kinerja ini dapat diukur dari 

jumlah temuan data yang dihasilkan dan seberapa cepat suatu data dapat 

ditemukan. 

2. Information (Data dan Informasi) 

 Dalam sebuah temuan data pasti akan dihasilkan sebuah informasi 

yang akan ditampilkan, analisis ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa banyak dan seberapa jelas informasi yang akan dihasilkan 

untuk satu pencarian. 

3. Economics (Nilai Ekonomis) 

 Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu sistem itu 

tepat diterapkan pada suatu lembaga informasi dilihat dari segi financial 

dan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sangat penting karena suatu sistem 

juga dipengaruhi oleh besarnya biaya yang dikeluarkan. 
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4. Control and Security (Pengamamanan dan Pengendalain) 

 Dalam suatu sistem perlu diadakan sebuah kontrol atau 

pengawasan agar sistem itu berjalan dengan baik. Analisa ini digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dan kontrol yang dilakukan 

agar sistem tersebut berjalan dengan baik. 

5. Efficiency (Efisiensi) 

 Ekfektifitas sebuah sistem perlu dipertanyakan dalam kinerja dan 

alasan mengapa sistem itu dibuat. Sebuah sistem harus bisa secara 

efisien menjawab dan membantu suatu permasalahan khususnya dalam 

hal otomasi. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

sistem itu efisien atau tidak, dengan input yang sedikit bisa 

menghasilkan sebuah output yang memuaskan. 

6. Service (Pelayanan) 

 Dalam hal pemanfaat suatu sistem, sebuah pelayanan masih 

menjadi suatu hal yang penting dan perlu dierhatikan. Suatu sistem 

yang diterapkan akan berjalan dengan baik dan seimbang bila 

diimbangi dengan pelayanan yang baik juga. Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang dilakukan dan 

mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada terkait tentang 

pelayananan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Pieces sebagai metode 

pengujian sistem. 

 

5.1.1 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem menggunakan metode Pieces digunakan untuk menilai 

tingkat kepuasan pengguna dari segi performa, informasi, ekonomi, kontrol, 

efesiensi dan layanan. Metode Pieces digunakan karena metode ini dianggap tepat 

untuk menguji dari segi kepuasan pengguna. Skala Likert digunakan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pengguna sesuai dengan pilihan jawaban dan skor, 

maka untuk untuk mendapatkan rata-rata tingkat kepuasan menggunakan rumus : 

𝑅𝐾 =
𝐽𝑆𝐾

𝐽𝐾
 

RK  = Rata-Rata Kepuasan 

JSK =  Jumlah Skor Kuesioner 

JK =  Jumlah Kuesioner 

Dengan persamaan diatas untuk menentukan nilai rata-rata kepuasan 

pengguna terhadap media penyimpanan nextcloud. Berikut ini adalah pengujian 

yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Pieces. 
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5.1.1.1 Performance 

Tujuan dari pengujian performance atau kehandalan yaitu untuk 

mengetahui seberapa baik performa dari server Nextcloud yang sudah dibangun. 

Pada pengujian performance penulis melakukan pengujian menggunakan 

GTmetrix untuk mengetahui nilai ataupun skor performa seperti page speed score, 

yslow score dan mengetahui page details seperti fully loaded time pada halaman 

cloud yaitu https://www.cloudblkipalembang.online. Hasil pengujian dapat dilihat 

pada gambar 5.15. 

 

Sumber: Diolah sendiri 

Gambar 5.15 Gambar Hasil Uji GTmetrix 

 

Pada gambar 5.15 dapat dilihat performa report terbaru dari 

https://www.cloudblkipalembang.online bahwa performance score pada pagspeed 

score  mendapat skor rata-rata yaitu sebesar 90% dengan nilai A, lalu pada yslow 

score mendapat skor rata-rata yaitu sebesar 78% dengan nilai C. Sedangkan page 

details pada fully loaded time membutuhkan rata-rata waktu pemuatan penuh 

https://www.cloudblkipalembang.online/
https://www.cloudblkipalembang.online/
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adalah 7.1s(detik) dengan total ukuran halaman rata-rata adalah 838KB (3.24MB) 

dan jumlah rata-rata request adalah 88. 

 

5.1.1.2 Information 

Pengujian informasi dilakukan menggunakan kuesioner untuk mengetahui 

hasil apakah media penyimpanan Nextcloud yang telah dibangun telah memenuhi 

kebutuhan informasi bagi pengguna yaitu pegawai UPTD BLKI Palembang, maka 

penulis memberi kuesioner yang berisi pernyataan seperti pada tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Tabel Kuesioner Indikator Information 

Pernyataan Jawaban Responden 

A. Information 

 

1. Informasi data yang ditampilkan 

sesuiai apa yang saya upload atau 

disimpan 

Sangat Puas 
4 

Puas 
12 

Cukup Puas 
3 

Tidak Puas 
- 

Sangat Tidak Puas 
- 

 

2. File yang saya download tidak 

mengalami perubahan  

Sangat Puas 
4 

Puas 
10 

Cukup Puas 
5 

Tidak Puas 
- 

Sangat Tidak Puas 
- 

 
Sangat Puas 

5 
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Pernyataan Jawaban Responden 

3. Fitur-fitur yang ada di dalam 

Nextcloud sudah cukup lengkap 

 

Puas 
11 

Cukup Puas 
3 

Tidak Puas 
- 

Sangat Tidak Puas 
- 

Total Responden 38 

 

Pada tabel 5.1, pernyataan kuesioner indikator informasi pernyataan 

tersebut bersifat positif telah disebarkan kepada pegawai yang berjumlah 38 

orang. Dengan nilai skala likert 1 sampai 5, didapatkan hasil bahwa setiap 

pernyataan dalam indikator informasi banyak responden memilih puas taupun 

sangat puas. 

Setelah kuesioner dikumpulkan akan dilakukan analisis dengan uji 

valliditas untuk menghitung nilai validitas dari pernyataan tersebut apakah valid 

atau tidak. Dalam indikator informasi didapatkan nilai r hitung pada tiap 

pernyataan dengan kode I1 adalah 0869, kode I2 adalah 0.805, dan kode I3 adalah 

0.908, dengan ketentuan nilai r tabel adalah 0.482 maka, didapat bahwa nilai r 

hitung lebih besar (>) dari nilai r tabel. Sehingga pernyataan pada setiap indikator 

informasi adalah valid atau pernyataan tersebut layak digunkan untuk menguji 

tingkat kepuasan segi informasi. Hasil uji validitas dapat dilihat pada gambar 

5.16. 
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Sumber: Diolah sendiri 

Gambar 5.16 Pengujian Validitas Informasi 

Untuk mengetahui bahwa kuesioner yang disebar telah memenuhi 

kepuasan pengguna maka, akan dihitung nilai kepuasan dari indikator informasi 

pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Tabulasi Kuesioner Indikator information 

Information 

Jawaban SP P CP TP STP 

Skor 5 4 3 2 1 

Total Jawaban 13 33 11 0 0 

 

𝑅𝐾 =
(5 ∗ 13) + (4 ∗ 33) + (3 ∗ 11) + (2 ∗ 0) + (1 ∗ 0)

114
 

𝑅𝐾 =
230

114
= 𝟐. 𝟎𝟏𝟕 

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata tingkat kepuasan 

didapatkan nilai 𝟐. 𝟎𝟏𝟕  pada indikator information maka, dapat disimpulkan 

bahawa tingkat kepuasan pengguna terhadap media penyimpanan nextcloud 

termasuk dalam kategori tidak puas. 

 

5.1.1.3 Economic 

Pengujian nilai ekonomi dilakukan menggunakan kuesioner untuk 

mengetahui hasil apakah media penyimpanan Nextcloud yang telah dibangun telah 

memenuhi kebutuhan nilai ekonomi bagi pengguna yaitu pegawai UPTD BLKI 
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Palembang, maka penulis memberi kuesioner yang berisi pernyataan seperti pada 

tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Tabel Kuesioner Indikator Economic 

Pernyataan Jawaban Responden 

B. Economics 

 

1. Menggunakan aplikasi Nextcloud 

sangat mudah dan gratis, sehingga 

menghemat biaya 

Sangat Puas 
7 

Puas 
9 

Cukup Puas 
3 

Tidak Puas 
- 

Sangat Tidak Puas 
- 

 

2. Dokumen yang telah saya simpan 

pada aplikasi Nextcloud dapat diedit 

secara langsung tanpa harus 

didownload terlebih dahulu 

Sangat Puas 
6 

Puas 
9 

Cukup Puas 
4 

Tidak Puas 
- 

Sangat Tidak Puas 
- 

 

3. Menggunakan aplikasi Nextcloud 

lebih menghemat waktu saat saya 

akan membutukan data UPTD BLKI 

Palembang 

Sangat Puas 
7 

Puas 
8 

Cukup Puas 
3 

Tidak Puas 
1 

Sangat Tidak Puas 
- 

Total Responden 38 

 

Pada tabel 5.3, pernyataan kuesioner indikator ekonomi memiliki 

pernyataan bersifat positif yang telah disebarkan kepada pegawai yang berjumlah 
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38 orang. Dengan nilai  skala likert 1 sampai 5, didapatkan hasil bahwa setiap 

pernyataan dalam indikator ekonomi menyatakan nilai tertinggi dari responden 

adalah puas ataupun sangat puas. 

Setelah kuesioner dikumpulkan, dilakukan analisis dengan uji valliditas 

untuk menghitung nilai validitas dari pernyataan tersebut apakah valid atau tidak. 

Dalam indikator ekonomi didapatkan nilai r hitung pada tiap pernyataan dengan 

kode E1 adalah 0.807, kode E2 adalah 0.955, dan kode E3 adalah 0.891, dengan 

ketentuan nilai r tabel adalah 0.482 maka, didapat bahwa nilai r hitung lebih besar 

(>) dari nilai r tabel. Sehingga pernyataan pada setiap indikator ekonomi adalah 

valid atau pernyataan tersebut layak digunkan untuk menguji tingkat kepuasan 

dari segi ekonomi. Hasil uji validitas dapat dilihat pada gambar 5.17. 

 

Sumber: Diolah sendiri 

Gambar 5.17 Pengujian Validitas Ekonomi 

Untuk mengetahui bahwa kuesioner yang disebar telah memenuhi 

kepuasan pengguna maka, akan dihitung nilai kepuasan dari indikator informasi 

pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Tabulasi Kuesioner Indikator Economics 

Economics 

Jawaban SP P CP TP STP 

Skor 5 4 3 2 1 
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Total Jawaban 20 26 10 1 0 

 

𝑅𝐾 =
(5 ∗ 20) + (4 ∗ 26) + (3 ∗ 10) + (2 ∗ 1) + (1 ∗ 0)

114
 

𝑅𝐾 =
236

114
= 𝟐. 𝟎𝟕𝟎 

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata tingkat kepuasan 

didapatkan nilai 2.070 pada indikator economics maka, dapat disimpulkan bahawa 

tingkat kepuasan pengguna terhadap media penyimpanan Nextcloud termasuk 

dalam kategori tidak puas. 

 

5.1.1.4 Control and Security 

Tujujan dari pengujian control and security yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar kerentanan dari nextcloud yang sudah dibangun. Pada pengujian 

control and security penulis melakukan pengujian menggunakan aplikasi 

Acunetix pada tujuan target  adalah http://www.cloudblkipalembang.online untuk 

mengetahui kerentanan dari aplikasi nextcloud. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

gambar 5.18 sampai 5.22.  

http://www.cloudblkipalembang.onlineu/
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Sumber: Diolah sendiri 

Gambar 5.18 Hasil Pengujian Menggukakan Acunetix 

Setelah pengujian telah dilakukan dan didapatkan hasil terlihat pada 

gambar 5.18, dapat dilihat pada low severity vulnerabilities mendeteksi 12 

kerentanan tingkat keparahan rendah, lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 5.19. 

Pada medium severity vulnerabilities mendeteksi 4 kerentanan tingkat keparahan 

sedang, lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 5.20. Pada open vulnerabilities 

mendeteksi 16 kerentanan yang terbuka dari target yaitu dari jumlah seluruh 

kerentanan yang terdeteksi. dapat dilihat pada gambar 5.21 dan 5.22. Sedangkan 

pada high severity vulnerabilities tidak mendeteksi kerentanan apapun. 
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Sumber: Diolah sendiri 

Gambar 5.19 Hasil yang Terdeteksi pada Low Severity Vulnerabilities 

 

Pada gambar 5.19 dapat dilihat bahwa hasil kerentanan yang terdeteksi 

pada low severity vulnerabilities  seluruhnya adalah possible sensitive directories 

atau kemungkinan direktori sensitif dengan tingkat keparahan rendah dan status 

terbuka. 

 

Sumber: Diolah sendiri 

Gambar 5.20 Hasil yang Terdeteksi Pada Medium Severity Vulnerabilities 
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Pada gambar 5.20 dapat dilihat bahwa hasil kerentanan yang terdeteksi 

pada medium severity vulnerabilities  adalah HTML form without CSRF 

protection, HTML form without CSRF protection, dan vulnerable javascript 

library, dengan tingkat keparahan menengah dan status terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah sendiri 

Gambar 5.21 Kerentanan yang Terdeteksi Pada Open Vulnerabilities 

 

 

Sumber : diolah sendiri 

Gambar 5.22 Hasil Kerentanan yang Terdeteksi Pada Open Vulnerabilities 
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Pada gambar 5.21 dan 5.22 dapat dilihat bahawa hasil kerentanan yang 

terdeteksi pada open vulnerabilities atau  kerentanan terbuka mulai HTML form 

without CSRF protection, HTML form without CSRF protection, dan vulnerable 

javascript library, possible sensitive directories, broken links, dengan tingkat 

keparahan menengah, rendah, dan informasi. 

 

5.1.1.5 Efficiency 

Pengujian dari segi efisien dilakukan menggunakan kuesioner untuk 

mengetahui hasil apakah media penyimpanan Nextcloud yang telah dibangun telah 

memenuhi kebutuhan waktu, biaya bagi pengguna yaitu pegawai UPTD BLKI 

Palembang, maka penulis memberi kuesioner yang berisi pernyataan seperti pada 

tabel 5.5. 

 

Tabel 5.5 Tabel Pernyataan Indikator Efficiency 

Pernyataan Jawaban Responden 

C. Efficiency 

 

1. Aplikasi Nextcloud dapat saya akses 

kapanpun dan dimanapun 

Sangat Puas 
7 

Puas 
7 

Cukup Puas 
5 

Tidak Puas 
- 

Sangat Tidak Puas 
- 

 
Sangat Puas 

5 
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Pernyataan Jawaban Responden 

2. Aplikasi Nextcloud dapat saya diakses 

dari banyak perangkat seperti 

komputer, laptop maupun smartphone 

Puas 
11 

Cukup Puas 
3 

Tidak Puas 
- 

Sangat Tidak Puas 
- 

 

3. Aplikasi Nextcloud dapat meningkatkan 

kinerja saya dalam mengakses data-data 

UPTD BLKI Palembang  

 

Sangat Puas 
5 

Puas 
7 

Cukup Puas 
7 

Tidak Puas 
- 

Sangat Tidak Puas 
- 

Total Responden 
38 

 

Pada tabel 5.5, pernyataan kuesioner indikator efisien memiliki pernyataan 

bersifat positif yang telah disebarkan kepada pegawai yang berjumlah 38 orang. 

Dengan nilai  skala likert 1 sampai 5, didapatkan hasil bahwa setiap pernyataan 

dalam indikator efisien menyatakan nilai tertinggi dari responden adalah puas 

ataupun sangat puas. 

Setelah kuesioner disebar, dilakukan analisis dengan uji valliditas untuk 

menghitung nilai validitas dari pernyataan tersebut apakah valid atau tidak. Dalam 

indikator efisien didapatkan nilai r hitung pada tiap pernyataan dengan kode EF1 

adalah 0.849, kode EF2 adalah 0.855, dan kode EF3 adalah 0.489, dengan 

ketentuan nilai r tabel adalah 0.482 maka, didapat bahwa nilai r hitung lebih besar 

(>) dari nilai r tabel. Sehingga pernyataan pada setiap indikator efisien adalah 
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valid atau pernyataan tersebut layak digunkan untuk menguji tingkat kepuasan 

dari segi ekonomi. Hasil uji validitas dapat dilihat pada gambar 5.123.  

 

Sumber : dioleh sendiri 

Gambar 5.23 Uji Validitas Kuesioner Bagian Efesien 

Untuk mengetahui bahwa kuesioner yang disebar telah memenuhi 

kepuasan pengguna maka, akan dihitung nilai kepuasan dari indikator informasi 

pada tabel 5.6. 

Tabel 5.6 Tabulasi Kuesioner Indikator Efficincy 

Efficiency 

Jawaban SP P CP TP STP 

Skor 5 4 3 2 1 

Total Jawaban 17 25 15 0 0 

 

𝑅𝐾 =
(5 ∗ 17) + (4 ∗ 25) + (3 ∗ 15) + (2 ∗ 0) + (1 ∗ 0)

114
 

𝑅𝐾 =
232

114
= 𝟐. 𝟎𝟑𝟓  

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata tingkat kepuasan 

didapatkan nilai 2.035 pada indikator economics maka, dapat disimpulkan bahawa 

tingkat kepuasan pengguna terhadap media penyimpanan Nextcloud termasuk 

dalam kategori tidak puas. 

5.1.1.6 Services 
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Pengujian dari segi service atau layanan juga dilakukan menggunakan 

kuesioner untuk mengetahui hasil apakah media penyimpanan nextcloud yang 

telah dibangun memiliki layanan untukmemenuhi kebutuhan bagi pengguna yaitu 

pegawai UPTD BLKI Palembang, maka penulis memberi kuesioner yang berisi 

pernyataan seperti pada tabel 5.7. 

Tabel 5.7 Tabel Pernyataan Indikator Services 

Pernyataan Jawaban Responden 

D. Services 

 

1. Tampilan aplikasi Nextcloud sangat 

mudah dimengerti 

Sangat Puas 
8 

Puas 
7 

Cukup Puas 
4 

Tidak Puas 
- 

Sangat Tidak Puas 
- 

 

2. Aplikasi Nextcloud sebagai media 

penyimpana  mudah untuk saya 

gunakan 

Sangat Puas 
5 

Puas 
6 

Cukup Puas 
4 

Tidak Puas 
4 

Sangat Tidak Puas 
- 

3. Aplikasi Nextcloud yang diintegrasikan 

dengan only office sangat membantu 

saya dalam mengedit dokumen maupun 

membuat dokumen baru melalui 

Nextcloud 

Sangat Puas 
7 

Puas 
7 

Cukup Puas 
5 

Tidak Puas 
- 

Sangat Tidak Puas 
- 

Total Responden 38 
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Pada tabel 5.7, pernyataan kuesioner indikator services atau layanan 

memiliki pernyataan bersifat positif yang telah disebarkan kepada pegawai yang 

berjumlah 38 orang. Dengan nilai  skala likert 1 sampai 5, didapatkan hasil bahwa 

setiap pernyataan dalam indikator layanan menyatakan nilai tertinggi dari 

responden adalah puas ataupun sangat puas. 

Setelah kuesioner dikumpulkan, dilakukan analisis dengan uji valliditas 

untuk menghitung nilai validitas dari pernyataan tersebut apakah valid atau tidak. 

Dalam indikator efisien didapatkan nilai r hitung pada tiap pernyataan dengan 

kode L1 adalah 0.515, kode L2 adalah 0.616, dan kode L3 adalah 0.739, dengan 

ketentuan nilai r tabel adalah 0.482 maka, didapat bahwa nilai r hitung lebih besar 

(>) dari nilai r tabel. Sehingga pernyataan pada setiap indikator layanan adalah 

valid atau pernyataan tersebut layak digunkan untuk menguji tingkat kepuasan 

dari segilayana yang diberikan. Hasil uji validitas dapat dilihat pada gambar 

5.123. 

 

Sumber : dioleh sendiri 

Gambar 5.24 Uji Validitas Kuesioner Bagian Services 

Untuk mengetahui bahwa kuesioner yang disebar telah memenuhi 

kepuasan pengguna maka, akan dihitung nilai kepuasan dari indikator informasi 

pada tabel 5.8. 

Tabel 5.8 Tabulasi Kuesioner Indikator Services 
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Services 

Jawaban SP P CP TP STP 

Skor 5 4 3 2 1 

Total Jawaban 20 20 13 4 0 

 

𝑅𝐾 =
(5 ∗ 20) + (4 ∗ 20) + (3 ∗ 13) + (2 ∗ 4) + (1 ∗ 0)

114
 

𝑅𝐾 =
227

114
= 𝟏. 𝟗𝟗𝟏  

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata tingkat kepuasan 

didapatkan nilai 1.991 pada indikator services maka, dapat disimpulkan bahawa 

tingkat kepuasan pengguna terhadap media penyimpanan Nextcloud termasuk 

dalam kategori tidak puas. 

 

 

 

5.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukan konsistensi dalam alat ukur 

dalam mengukur penelitian tersebut reliabel atau tidak. Kuesioner dikatakan 

reliabel apabila nilai cronbach alpha lebih besar dari > 0.482, sedangkan apabila 

nilai cronboach alpha kurang besar dari < 0.482 maka indikator yang digunakan 

oleh variabel tersebut tidak reliabel uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukan 

angka 0.954 maka penelitian dikatakn reliabel. Dapat dilihat pada gambar 5.25 

berikut. 
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Sumber : dioleh sendiri 

Gambar 5.25 Uji Reliabilitas 

 

5.2 Pembahasan 

Pemanfaatan private cloud storage sebagai sentralisasi data pada 

pembahasan kali ini dimaksudkan untuk memanfaatkan private cloud storage 

sebagai pusat data. Pada UPTD BLKI Palembang telah menerapkan private cloud 

storage, sehingga penyimpanan data tidak lagi manual menggunakan Hardisk, 

Flasdisk, atau memorycard. Sistem sharring yang digunakan langsung 

menggunakan Nextcloud. Cloud storage dibangun pada perangkat keras fisik yang 

mempunyai spesifikasi Processor AMD A8 9600, RAM 8 GB, Storage 500 GB, 

Sistem Operasi Ubuntu 18.04 LTS. Domain yang digunakan yaitu 

cloudblkipalembang.online. Pada penelitian ini terminology cloud computing 

yang digunakan public cloud. Dalam akses ke cloud storage  pengguna dapat 

melakukan upload, download, edit, delete data. Dalam proses pertukaran data 

tersebut terdapat performa atau lama dari proses loading dari halaman web yang 

dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis tingkat kepuasan 

pengguna dari penggunaan cloud storage yang telah digunakan. Untuk 



57 
 

mengetahui tingkat kepuasan pengguna penulis mengukur dari segi informasi, 

ekonomi, efisiensi dan service dari Nextcloud. Maka, untuk mendapatkan 

kepuasan tersebut penulis melakukan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan 

nilai dari tingkat kepuasan tersebut. Dari empat indikator tersebut penulis 

memberikan pernyataan masing-masing indikator tiga pernyataan. Kuesioner ini 

dibagikan kepada pegawai UPTD BLKI Palembang dengan total responden 38 

orang. dari kuesioner tersebut kuesioner yang dapat dihitung sebanyak 19 

kuesioner, dikarenakan responden lain tidak menggunakan cloud storage untuk 

penyimpanan data. Dari 19 penulis menghitung nilai validitas dan nilai reliabilitas 

masing-masing indikator. Nilai tersebut akan digunakan untuk menentukan 

apakah pengguna dari cloud storage dari Nextcloud sudah puas atau belum. Hasil 

perhitungan validitas dan reliabilitas adalah valid pada setiap indikator. 

Tingkat kepuasan pengguna diukur menggunakan kuesioner yang 

memiliki 12 pernyataan dan 19 responden yang menjawab kuesioner, dari hasil 

penyebaran kuesioner tersebut penulis menghitung tingkat kepuasan 

menggunakan Skala Likert dan juga menggunakan teori Kaplan & Norton untuk 

menilai tingkat kepuasan. Maka, dapat diketahui penggunaan media penyimpanan 

Nextcloud di UPTD BLKI Palembang secara keseluruhan termasuk dalam 

kategori tidak puas. Dengan demikian, para pegawai merasa tidak puas dengan 

media penyimpanan Nextcloud karena beberapa faktor. Faktor pertama pegawai 

yang ada pada UPTD BLKI Palembang rata-rata berusia 35-50 tahun, sehingga 

menyulitkan bagi yang masih gagap teknologi dan tidak menggunakan perangkat 

komputer atau android. 
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Dari hasil perhitungan kuesioner maka, secara keseluruhan dapat diketahui 

hasil kesimpulan dari indikator Information, Economics, Efficiency, dan services 

terhadap media cloud storage nextcloud yaitu :  

1. Pada indikator information dapat diketahui bahwa hasil perhitungan 

yang diperoleh dari penulis adalah 2.017, artinya responden tidak puas  

dengan informasi yang disajikan oleh media cloud storage Nextcloud 

seperti kesulitan dalam mencari data dimenu pencarian. 

2. Pada indikator economics dapat diketahui bahwa hasil perhitungan 

yang diperoleh dari penulis adalah 2.070, artinya responden tidak puas  

dengan nilai ekonomi yang diberikan dengan menggunakan media 

cloud storage Nextcloud seperti harus mempunyai server sendiri dan 

perawatan yang mahal. 

3. Pada indikator efficiency dapat diketahui bahwa hasil perhitungan yang 

diperoleh dari penulis adalah 2.035, artinya responden tidak puas  

dengan media cloud storage Nextcloud. Data dapat diakses dimanapun 

dan kapanpun, juga dapat diakses di banyak perangkat seperti 

smartphone, laptop. Kendalanya server yang dignakan server fisik, 

terkadang server mati sendiri. Sehingga membutuhkan VPS untuk 

memaksimalkan pelayanan. 

4. Pada indikator services dapat diketahui bahwa hasil perhitungan yang 

diperoleh dari penulis adala 1.991, artinya responden tidak puas  

dengan layanan yang diberikan oleh media cloud storage Nextcloud 

seperti tampilan Nextcloud  membutuhkan waktu untuk bisa dipahami 
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oleh penggunamudah dimengerti, mudah untuk digunkan, dan only 

office yang diintegrasikan membantu dalam membuat dan mengedit 

dokumen melalui nextcloud. Sehingga pegawai UPTD BLKI 

Palembang lebih mudah dalam mengoprasikan cloud storage 

nextcloud untuk meningkatkan kinerjanya.  

 

Dari hasil perhitungan kuesioner tersebut penulis menyatakan bahwa 

pemaanfaatan  cloud storage Nextcloud di UPTD BLKI Palembang saat ini 

dengan nilai rata-rata keseluruhan adalah 2.035 yaitu pegawai UPTD BLKI 

Palembang kurang puas dengan cloud storage Nextcloud, dikarenakan banyak 

responden atau pegawai sudah mencapai umur 50an ke atas, tidak bisa 

menggunakan sistem baru, tidak mengerti dengan penggunaan sistem cloud. 

Sehingga penyebaran kuesioner ada yang tidak diisi, dan yang mengisi kuesioner 

hanya yang mengerti dengan penggunaan cloud storage Nextcloud di UPTD 

BLKI Palembang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan pada bab diatas terhadap analisis 

pemanfaatan private cloud storage sebagai sentralisasi data di UPTD BLKI 

Palembang private cloud menggunakan aplikasi Nextcloud. Maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengembangan cloud storage menggunakan nextcloud yang dilakukan 

oleh penulis menggunakan 1 buah komputer fisik untuk dijadikan server. 

Pada server ini digunakan untuk menyimpan data-data UPTD BLKI 

Palembang. 

2. Akses private cloud menggunakan terminology public cloud, dimana 

semua orang dapat mengakses alamat web cloudblkipalembang.online, 

namun akan di private menggunakan ussername dan password. Sehingga 

hanya pegawai UPTD BLKI saja yang dapat menggunakannya. 

3. Dengan adanya sistem penyimpanan terpusat diharapkan dapat merapikan 

dokumen atau data-data yang adadi UPTD BLKI Palembang. Dengan data 

yang rapi dan terstruktur maka akan memudahkan pengguna saat 

memerlukan data dengan segera. Data juga dapat di sharring  kepada user 

lain sehingga data bisa dijoin ke banyak orang terutama dalam lingkup 

server cloudblkipalembang.online 
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4. Dari pengukuran tingkat kepuasan pengguna private cloud, responden di 

UPTD BLKI Palembang memberikan sambutan baik. Akan tetapi dari 

pegujian tingkat kepuasan pengguna di UPTD BLKI palembang 

mendapatkan skor kurang puas, dikarenakan banyak responden atau 

pegawai sudah mencapai umur 50an ke atas, tidak bisa menggunakan 

sistem baru, tidak mengerti dengan penggunaan sistem cloud. 

 

6.2 Saran 

Pada tahap penelitian ini penulis memberikan beberapa saran terhadap 

pengembangan perangkat lunak private cloud. Supaya dalam pemeliharaan dan 

pengawasan server UPTD BLKI Palembangdapat berjalan optimal dan data tetap 

terjaga. Penulis memberikan saran sebgai berikut : 

1. Dapat menyediakan ruangan server khusus yang dapat menjaga server 

dengan keadaan baik, baik dari sirkulasi udara, dan gangguan dari 

manusia. 

2. Dapat dilakukan pemeriksaan perangkat secara berkala agar server 

dapat berjalan dengan baik. Baik dari segi perangakat keras yang 

digunakan, koneksi internet dan jangka waktu penggunaan domain. 

3. Penyebaran kuesioner lebih baik disebar bagi yang menggunakan 

cloud storage saja, dan kuesioner tidak perlu dibagikan kepada 

responden yang tidak menggunakan sistem yang berhubungan. 


