
BAB I  
PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang 

semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme Penyimpanan dan 

Pengelolaan data berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang dikenal 

dengan sebutan Cloud Storage  ini dapat dimanfaatkan sebagai mediapenyimpanan  

data-data  penting  bagi  suatu  instansi untuk  menghindari terjadinya  kehilangan  

data  yang disebabkan  oleh  berbagai  faktor  seperti,  kerusakan  file akibat  

virus,  kerusakan hardisk pada komputer atau laptop dan faktor-faktor lainnya. 

Dengan kata lain Cloud Storage juga bisa dikatakan sebagai Data backup server 

bagi suatu instansi (Muhamad, 2016). 

Berkembangnya Teknologi Informasi kejahatan komputer berkembang  

melalui jaringan internet, maupun media komputer lainnya. Jenis kejahatan  yang  

dilakukan diantaranya berupa penyebaran malware yang tentunya dapat 

merugikan pengguna komputer. malware merupakan  perangkat  lunak yang  

diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, atau jejaring  

komputer tanpa izin dari pemilik. Penyebaran dari malware bisa  melalui berbagai  

macam cara diantaranya  melalui penggunaan  jaringan  internet,  USB  flashdisk, 

maupun melalui aplikasi yang terinfeksi malware (Johanes, 2015). 

Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu staff dosen, STIKes Perintis 

Bukit Tinggi berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

dibidang kesehatan. Selama ini semua proses pembelajaran di STIKES Perintis 

Bukit Tinggi masih bersifat konvensional, dengan kata lain bahwa proses belajar 

mengajar antara mahasiswa dan dosen proses pemberian materi masih 

menggunakan Perangkat USB dan hardisk eksternal yang berpotensi 

menyebarluaskan malware, viruses, thread dan Sejenisnya. Jika antara mahasiswa 

tidak membagikan file-file materi, secara otomatis tidak dapat diterima oleh 

mahasiswa lain, dengan kata lain Share materi tidak efektif. Selain itu proses 

transfer ilmu pengetahuan hampir sepenuhnya dilakukan didalam kelas yang 
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menyebabkan transfer ilmu pengetahuan bisa terlambat jika pertemuan 

tidak terjadi. Keadaaan seperti ini sangat jelas dapat menghambat proses 

pembelajaran di STIKES Perintis Bukit Tinggi yang dapat berakibat kurangnya 

pemahaman mahasiswa terhadap suatu materi pelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan, STIKes Perintis Bukit Tinggi memiliki 8 

program studi, yakni program studi Kebidanan, Profesi Ners, program studi D3 

keperawatan dan program studi S1 Keperawatan, D3 Analisis, D4 Analisis, D3 

Gizi, S1 Gizi. total dosen setiap program studi, untuk program studi kebidanan 

memiliki 8 dosen, profesi ners 10 dosen, program studi S1 Keperawatan 23 dosen, 

program studi D3 Keperawatan 18 dosen, program studi D3 Analisis 22 dosen, 

program studi D4 Analisis 20 dosen, program studi D3 Gizi 18 dosen, program 

studi S1 Gizi 21 dosen. Untuk kelas yang di bagi per program studi, D3Analisis, 

D4 Analisis, D3 Gizi, dan S1 Gizi masing-masing memiliki 2 kelas, untuk kelas 

program studi S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan masing-

masing memiliki 1 kelas, jadi total semua kelas di STIKes Perintis 11 kelas. Dan 

tiap kelas ada 30 mahasiswa, jadi total keseluruhan mahasiswa di STIKes Perintis 

240 mahasiswa. Untuk total keseluruhan matakuliah di STIKes Perintis terdapat 

357 mata kuliah yang terdapat 44 matakuliah per program studi. 

Dari pengamatan yang dilakukan  pada program studi S1 keperawatan, 

dalam proses pengolahan data terdapat beberapa masalah, khususnya pada 

pengumpulan tugas masih menggunakan manual seperti hardcopy yang 

menyebabkan boros kertas, dan space untuk penyimpanan hardcopy 

membutuhkan banyak lemari penyimpanan. Pada saat dosen melakukan 

pembagian materi perkuliahan masih menggunakan media flashdisk, diamana 

menggunakan media flashdisk sangat tidak aman dikarenakan flashdisk 

merupakan jembatan jalur masuk virus atau malware ke laptop, dan ada sebagian 

dosen masih menggunakan hardcopy dalam pembagian materi tidaklah efektif dan 

efisien seperti memakan biaya print materi. Adapun dosen yang memiliki 

perkembangan teknologi yang baik seperti penggunaan email dalam pengumpulan 

tugas juga sangat tidak efisien, karna tugas yang dikumpulkan memang masuk 

dalam email dosen tapi dosen sendiri akan mengsortir tugas-tugas dari mahasiswa 
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yang masuk dan itu akan memakan waktu dalam menilai tugas mahasiswa. Dalam 

manajemen data di kampus itu sendiri tidak terorganisir dengan baik, baik materi-

materi yang ada dalam lemari sudah ada yang kusam dan beberapa file materi dan 

modul yang banyak sudah rusak, sehingga saat ini akan dilakukan pengarsipan 

ulang. Oleh sebab itu STIKES Perintis Bukit Tinggi sangat membutuhkan sistem 

informasi yang efektif dan efisien dalam pembagian materi dan pengelolaan tugas 

berjalan dengan baik untuk menunjang efektivitas dan kelancaran dalam 

perkuliahan. 

Sistem ini dibuat berbasis website, dengan memanfaatkan konsep cloud 

storage ini menjadi pusat manajemen data dan pembelajaran dalam bentuk materi 

dan tugas, seperti  pembagian materi dapat dilakukan dalam satu website dan 

mahasiswa dapat mendownload materi pembelajaran yang di upload dosen di 

website ini, dengan menggunakan website ini tugas yang dikumpulkan langsung 

tersortir dalam kelas masing-masing dan terorganisir, sehingga memudahkan 

dosen dalam merekap tugas dan member nilai pada mahasiswa, dan dosen juga 

mengetahui mana mahasiswa yang mengumpulkan tugas dan mana yang tidak 

dengan report tabel yang di sediakan didalam website ini. 

Maka dari itu perlu di buat suatu bentuk Implementasi dari konsep Cloud 

Storage berbasis web yang dapat di akses kapan saja dan dimana saja sehingga 

mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar di STIKES Perintis Bukit 

Tinggi serta mempermudah dalam penyebaran informasi, share materi 

perkuliahan, pengumpulan tugas, dan exam/latihan melalui sedikit fitur e-learning 

yang ditambahkan dalam aplikasi berikut. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, 

maka penulis mencoba membahasnya lebih lanjut dalam bentuk laporan tugas 

akhir dengan judul “IMPLEMENTASI KONSEP CLOUD STORAGE 

DALAM PENGELOLAAN DATA PEMBELAJARAN PADA PRODI 

KEPERAWATAN DI STIKES PERINTIS”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan dapat diambil sebuah 

perumusan masalah tentang bagaimana mengimplementasikan konsep cloud 
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storage berbasis web dalam pengelolaan data pembelajaran untuk program studi 

keperawatn di STIKes Perintis Bukit Tinggi Sumatra Barat.. 

1.3 Batasan Masalah 

Pembahasan penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Dengan Aplikasi Web berbasis Cloud Storage Stikes Perintis ini dapat 

mempermudah User (Mahasiswa dan Dosen) dalam melakukan 

penyimpanan, pengumpulan, dan penerimaan data secara efektif dan 

cepat tanpa menggunakan perangkat eksternal seperti: Flashdisk, 

Hardisk External, dan berbagai jenis Usb disk lainnya.  

2. Metode pengembangan rekaya perangkat lunak yang digunakan yaitu 

metode waterfall model dan tools yang digunakan adalah Unified 

modeling Language (UML) 

3. Sistem informasi pengelolaan data pembelajaran ini didasarkan hanya 

pada studi Keperawtan S1 saja dan hanya berbasis web. 

4. Aplikasi ini didukung dengan penggunaan salah satu model enkripsi 

password di dalam database mysql SHA1 dengan pelacakan 32bit, dan 

sekaligus aplikasi ini bisa dikatakan secure. 

5. Dalam database cloud storage ini untuk menghindari resiko kehilangan 

data, admin dapat melakukan backup data secara berkala agar terhindar 

dari resiko operational kampus STIKES Perintis Bukitinggi. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Menghasilkan aplikasi Cloud Storage berbasis web yang dapat 

digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk mendukung 

pengembangan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk Download, 

Upload materi dan Tugas-tugas. 

2. Membuktikan penggunaan Cloud Storage sangat menjadi Alternatif 

terbaik dibalik penggunaan Email yang masih jadi prioritas 

penggunaan oleh masyarakat indonesia sampai sekarang ini. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memudahkan pengajar dalam menghasilkan Report terkait 

pengumpulan tugas-tugas mahasiswa yang sebelumnya di Spot dalam 

suatu email pribadi Pengajar yang dalam proses Rekapitulasinya 

membutuhkan waktu cukup lama. 

2. Mempermudah dan mempercepat terutama dalam proses pembagian 

materi, upload tugas, dan pengumpulan tugas. 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah dalam memahami laporan tugas akhir ini, maka disusun 

sistematika penulisan secara garis besarnya sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar teori yang digunakan dalam 

penyusunan Tugas Akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang objek dan jenis penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisa data, dan alat analisis. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Dalam bab ini membahasa mengenai model system, metode analisis 

yang akan digunakan, analisis system, deskripsi perancangan sistem 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi dan hasil 

dari implementasi, serta menjelaskan pengujian perangkat lunak dan 

hasil pengujian. 

BAB VI PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan tugas 

akhir. 


