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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang, 

rumusan dan batasan masalah, tujuan, metodologi, serta sistematika pembahasan 

dari Tugas Akhir ini. 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dengan perkembangan teknologi internet kita bisa lebih mudah 

mengakses data kita dimana saja tempat yang kita mau. Sebagai contoh 

dengan Cloud computing atau disebut juga dengan komputasi ‘awan’ yang 

mana teknologi ini sangat menjanjikan. Konsep kompitasi awan sendiri 

secara sederhana adalah kita dapat mengakses data dan aplikasi yang kita 

miliki dari sumber manapun melalui internet.  

Pada dasarnya istilah cloud sendiri sudah dipakai dalam dunia internet 

sejak lama, karena internet juga biasa digambarkan dengan sebuah awan 

yang besar. Cloud computing sendiri adalah sebuah model komputasi, 

dimana sumber daya seperti daya komputasi, komputasi, penyimpanan, 

jaringan dan perangkat lunak disediakan sebagai layanan internet. 

Teknologi cloud computing terus berjalan, dan banyak data center yang 

akan mulai mengaplikasikanya, hal itu juga berlaku untuk dunia Open-

source software mereka juga terus berinovasi dan membuat sistem cloud 

computing yang lebih stabil, friendly dan lebih baik tentunya dari segi 

bisnis bersamaan dengan krisis ekonomi dunia, Cloud computing jadi 

semakin digalakkan, dengan menawarkan berbagai macam jenis 

fleksibilitas dan hemat biaya dengan menggunakan cloud computing.  

Dan perkembangan lebih praktis lagi dengan mobile cloud computing, 

atau komputasi awan pada ponsel yang mengacu ketersediaan layanan 

komputasi awan dalam lingkungan mobile. Yang memberikan unsur-unsur 

jaringan mobile dan komputasi awan, sehingga memberikan pelayanan 

yang optimal bagi pengguna ponsel. Dalam komputasi mobile cloud, 

perangkat mobile tidak memerlukan konfigurasi yang kuat (misalnya, 
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kecepatan CPU dan kapasitas memori) karena semua data dan modul 

komputasi rumit dapat diproses di awan. 

Dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa menggunakan handphone 

yang berbasis android kita dan memudahkan dalam menyimpan data kita 

tanpa harus disimpan didalam handphone kita sendiri. Kita bisa lebih 

efisien dalam proses penyimpanan dan dalam prosesnya juga terjadi 

didalam komputasi cloud. Kita juga bisa bertukar data kita kepada teman-

teman yang sudah menggunakan aplikasi ini dan di invite oleh temannya. 

Dengan di invite kita bisa membuat seperti group yang mana kita bisa 

saling bertukar data hanya dengan orang yang kita kehendaki saja. 

Dengan aplikasi file sharing ini juga kita bisa mengedit data-data kita 

yang telah di share dalam group kita. Dan fasilitas ini kita sediakan pada 

sistem cloud sendiri, jadi tidak terjadi didalam device kita. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara menganalisa aplikasi berbasis Mobile Cloud 

computing pada handphone android? 

b. Bagaimana cara mendesain aplikasi berbasis Mobile Cloud computing 

pada handphone android? 

c. Bagaimana mengimplementasikan sistem file sharing dan data storage  

pada aplikasi mobile cloud dengan handphone android? 

d. Bagaiman cara menguji aplikasi Mobile Cloud computing pada 

handphone android? 

 

1.3 TUJUAN  

Adapun tujuan penyususan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Dapat  menganalisa aplikasi berbasis Mobile Cloud computing pada 

handphone android. 

b. Dapat mendesain aplikasi Mobile Cloud computing pada handphone 

android. 
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c. Dapat mengimplementasikan sistem file sharing dan data storage  

pada aplikasi mobile cloud dengan handphone android. 

d. Dapat menguji aplikasi Mobile Cloud computing pada handphone 

android. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

a. Aplikasi ini menggunakan framework phonegap dengan platform 

android. 

b. Database server yang digunakan adalah MySql. 

c. Konektivitas aplikasi online. 

d. Aksesibilitas berlaku secara private bagi user yang memiliki hak 

akses. 

e. Hanya editing file berupa dokumen (doc) . 

 

1.5 METODOLOGI 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah : 

a) Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan mempelajari file 

sharing pada handphone android. Dengan menggunakan jurnal, dokumen 

– dokumen, buku – buku, dan situs (website) dari internet sebagai 

referensi dalam memperoleh teori – teori yang dibutuhkan. 

b) Mempelajari prototype yang sudah pernah ada 

Pada tahap ini mempelajari source code dari prototype aplikasi. 

Menganalisa kelebihan dan kekurangannya, serta memilih mana yang 

harus digunakan dan mana yang harus dihilangkan pada aplikasi yang 

akan dibuat nanti. 

c) Perancangan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan proses perancangan perangkat lunak 

sistem mobile cloud sharing pada ponsel berbasis android. 
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d) Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan proses implementasi pada aplikasi. Sesuai 

dengan perancangan sebelumnya yang telah dibuat. 

e) Pengujian Program 

Tahap ini merupakan tahap terakhir yaitu melakukan pengujian 

dimana nantinya akan diketahui tingkat error, keberhasilannya, tingkat 

performa dan fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan pada perangkat 

lunak tersebut. Dan jika terjadi error maka akan dilakukan pengujian 

ulang terhadap perangkat lunak tersebut hingga sampai pada tingkat layak 

digunakan. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pembahasan dari Penelitian Tugas Akhir ini direncanakan 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang pendahuluan. Terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, 

metodologi, serta sistematika penulisan dari Proyek Akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai konsep – konsep yang mendukung 

dan mendasari pelaksanaan tugas akhir ini. Meliputi tentang file 

sharing, cloud file, phonegap, Java script, JQuery Mobile, MSql. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem dilihat dari fungsionalitas sistem, usecase diagram, activity 

diagram, sequence diagram, class diagram, design database. Dan 

perancangannnya seperti tampilan antar muka dari aplikasi yang 

dibuat tersebut. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian. Implementasi 

dari aplikasi yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Dan pengujian 

dari aplikasi tersebut apakah sudah layak digunakan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan pada 

Tugas Akhir. Dan juga saran untuk pengembangan, perbaikan serta 

penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah dibuat. 

 

 


