
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau 
halaman namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun 

menghapus penjelasan di setiap poin. 

 

A Metodologi penelitian  

Pada penelitian ini dilakukan pendekatan menggunakan metodologi pengembangan sistem model 

Prototyping. Menurut Purnomo dan Zacharlas dalam (2005) menyatakan : Prototype adalah sebuah 

proses yang memungkinkan pengembang dapat mencipta model dari perangkat lunak yang akan 

dibuat. Model ini dapat berbentuk prototipe dokumen, kerja atau program.Prototipe dokumen 

menggambarkan interaksi manusia-mesin sedemikian rupa sehingga costumer memahami pemakaian 

dan fungsi perangkat lunak tersebut. Prototipe kerja adalah implementasi sebagian dari fungsi 

perangkat lunak.Sedangkan prototipe program adalah implementasi semua fungsi program tetapi 

dengan antarmuka yang sederhana. 

 

Tahapan-tahapan metode Prototype adalah : 

1 Komunikasi dan pengumpulan kebutuhan.   

Prototipe dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan costumer. Pengembang dan costumer 

harus sepakat dengan tujuan umum perangkat lunak. 

2 Desain cepat. 

Desain ini berfokus pada representasi tujuan perangkat lunak secara sederhana yang dapat dipahami 

oleh costumer seperti penyajian masukkan dan keluaran perangkat lunak. 

3 Pembentukan prototype. 

Hasil dari desain cepat menjadi acuan seorang pengembang untuk membuat prototipe dan selanjutnya 

akan dievaluasi oleh costumer. 

4 Evaluasi dan perbaikan. 

Prototipe akan dievaluasi oleh costumer dan dipakai untuk merinci kebutuhan terhadap perangkat 

lunak. Iterasi akan terjadi berulang kali sehingga prototipe ini 

akan memuaskan cotumer. Pada saat yang sama, pengembang dapat lebih memahami kebutuhan 

costumer dan memperbaiki perangkat lunak itu sendiri. 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan 
penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, 
hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang 
dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan 
pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis 
didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



5 Rekayasa Produk. 

Pemrograman prototipe dibuat oleh pengembang secara cepat untuk kemudian diperbaiki.Yang penting 
pada saat prototyiping, program dapat berjalan terlebih dahulu. Prototipe sering dipandang sebagai 
sistem yang pertama yang kemudian diperbaiki atau dibuang, digantikan yang lebih baik dengan 

memakai bahan-bahan yang ada dalam prototype 

Gambar 1. Tahapan Penelitian Purnomo dan Zacharlas (2005) 

B. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI  

Dalam menlakukan implemantasi dan testingaplikasi Cloud Computing ini membutuhkan panduan serta 

skenario agar user dan administrator dapat memanfaatkan sistem ini, serta mengetahui sejauh mana 

sistem ini bekerja. Adapun langkah-langkah dalam tahapan implementasi dan testing sistem ini adalah 

sebagai berikut:  

A. Hasil Penelitian 

1. Pengumpulan Kebutuhan 

Dalam tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data mengenai sistem yang akan 

dikembangkan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah sehingga menghasilkan analisa 

kebutuhan sistem yang akan dijabarkan menjadi dua yaitu: 

a. Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Analisis perangkat lunak terdiri dari spesifikasi minimum perangkat lunak yang dipakai 

dalam mengoperasikan repository ini, yaitu : 



 Sistem Operasi Windows XP SP2 Untuk Sistem Operasi Windows, OS X Yosemite 

untuk pengguna Macbook dan Khusus Untuk Sistem Operasi Smartphone yaitu IOS 11 

dan Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

 Mempunyai aplikasi Browser terbaru, misalnya Google Chrome, Safari, Firefox 

2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Berikut ini adalah spesifikasi perangkat keras minimum yang mendukung aplikasi 

repository data dengan baik, yaitu : 

 Perangkat Keras Berupa Personal Computer atau Laptop  

Processor : Kapasitas Minimum 2.0 GHZ  

Memori : Minimum 512 MB  

VGA  : Kecepatan Minimum 32 MB  

Hardisk  : Minimum Kapasitas 20 GB  

 Perangkat keras Berupa Smartphone 

Resolusi  : 240 x 320 pixels  

Memori  : 256 MB  

CPU   : 300 MHZ 

b. Analisis Kebutuhan Fungsional 

 Pengguna dapat mendaftar di aplikasi dengan mengisikan data serta username dan 

password baru. 

 Operator dapat melakukan verifikasi pengguna baru yang mendaftar di aplikasi. 

 Pengguna dapat melengkapi data pribadi mereka di aplikasi. 

 Pengguna dapat membuat folder di aplikasi. 

 Pengguna dapat mengunggah file kedalam aplikasi berdasarkan folder yang dipilih. 

 Pengguna dapat membagi file yang berada didalam aplikasi, kepada pengguna yang 

dipilih.  

 Operator dapat melakukan manajemen user dan dapat mengubah kapasitas 

penyimpanan yang digunakan pengguna 

 

2. Desain Cepat 

a. Desain Alur Sistem 

 Diagram Konteks 



 

Gambar 2. Diagram Konteks 

 

 Diagram Berjenjang 

 

 

Gambar 3. Diagram Berjenjang 

 
 Diagram Alir Data 

- DAD Level 0 

 

 

 



 

Gambar 4. DAD Level 0 



- DAD Level  1.1 

 

 
Gambar 5. DAD Level 1 



- DAD Level 1.2 

 
Gambar 6. DAD Level 2 

- DAD Level 1.3 

 

Gambar 7. DAD Level 3 

b. Desain Database 

 Tabel File 
 

Tabel 1. Tabel File 

NO NAME TIPE DATA PANJANG 

1 id_file integer 11 (Primary Key) 

2 id_foldermaster integer 5 

3 id_folder char 5 



4 nm_file char 100 

5 size char 30 

6 create_at dateime  

7 update_at datetime  

8 diunggah char 100 

9 id_user integer 5 

10 keterangan char 200 

 
 Tabel Folder 
 

Tabel 2. Tabel Folder 

NO NAME TIPE DATA PANJANG 

1 id_folder integer 5 (Primary Key) 

2 id_foldermaster integer 5 

3 folder_sebelumnya char 5 

4 nm_folder char 50 

5 Status integer 1 

6 create_at dateime  

7 update_at datetime  

8 id_user integer 5 

 
 Tabel Folder Master 

 
Tabel 3. Tabel Folder Master 

NO NAME TIPE DATA PANJANG 

1 id_foldermaster integer 11 (Primary Key) 

2 nm_folder char 50 

3 id_user integer 5 

4 create_at datetime  

5 update_at datetime  

 

 Tabel User 
 

 

 



 
Tabel 4. Tabel User 

NO NAME TIPE DATA PANJANG 

1 id_user integer 11 (Primary Key) 

2 email char 50 

3 nomor_induk char 25 

4 unorid char 10 

5 username char 50 

6 password tinytext  

7 nama chart 50 

8 last_login datetime  

9 count_login integer 4 

10 kapasitas integer 30 

11 level char  

12 status enum  

 
 Tabel Profil 

 
Tabel 5. Tabel Profil 

NO NAME TIPE DATA PANJANG 

1 id_profil integer 4 (Primary Key) 

2 id_user integer 4 

3 alamat tinytext  

4 telp char 15 

5 fakultas char 30 

 
 Tabel Share 

 

Tabel 6. Tabel Share 

NO NAME TIPE DATA PANJANG 

1 id_share integer 4 (Primary Key) 

2 id_file integer 4 

3 penerima integer 4 

4 Tgl_share datetime  

 



 Tabel Kunjungan 
 

Tabel 7. Tabel Kunjungan 

NO NAME TIPE DATA PANJANG 

1 id_kunjungan integer 11 (Primary Key) 

2 tanggal date  

3 ip_address char 20 

4 counter integer 1 

5 browser chart 20 

 

 Tabel Log 
Tabel 8. Tabel Log 

NO NAME TIPE DATA PANJANG 

1 id_log integer 11 (Primary Key) 

2 nama Char 50 

3 kegiatan Tinytext  

4 waktu Datetime  

 
 Tabel Tentang 

Tabel 9. Tabel Tentang 

NO NAME TIPE DATA PANJANG 

1 id_tentang integer 1 (Primary Key) 

2 nama_aplikasi char 50 

3 deskripsi text  

4 versi char 10 

5 keluar datetime  

6 user_agree text  

 

c. Desain Form 
 Form Login 

Berikut rancangan desain form login, pada form login ini pengguna bisa mendaftar 

yang proses pendaftarannya memerlukan verifikasi dari admin/Speruser. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Desain Form Login 

 Form Daftar 

Dibawah ini merupan  form pendaftaran, beberapa data perlu diisikan oleh Pengguna 

baru terlihat seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Desain Form Daftar 

 

 Form Dashboard (Superadmin) 

Berikut merukan rancangan tampilan awal saat telah berhasil login untuk Superadmin. 
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Gambar 10. Desain From Dashboard (Superadmin) 

 Form Driver 

Berikut adalah rancangan dari from driver, from ini berisi folder folder yang telah 

tersimpan. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Desain From Driver 

 Form Managemen User 

Pada form managemen user ini dirancang untuk melihat detail user dan memferifikasi 

user yang telah mendaftar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Desain From Managemen User 
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 Form Managemen Aplikasi 

Pada form ini dirancang untuk penamaan aplikasi 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 13. Desain From Managemen Aplikasi 

 

 Form Dashboard (User) 
Rancangan ini digunakan oleh user saat mengolah aplikasi repository 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Desain From Dashboard (user) 

 Form File Saya 
Berikut rancangan untuk melihat daftar folder dan file yang telah disimpan dan untuk 

menambah folder baru 
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Gambar 15. Desain From File Saya 

 Form Driver 
Rancangan berikut menggambarkan daftar folder master 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Desain From Driver 

 Form Shared File 

Rancangan ini menampilkan file yang telah dibagikan kepada User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Desain From Shared File 

 

 Form Profil 
Rancangan ini merupakan tampilan info data dari User yang bisaa diperbaharui 
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Gambar 18. Desain From Profil 

 

 

3. Pembentukan Prototype 

 Tampilan Form Login 

Fungsi dari form login yaitu untuk masuk pada aplikasi repository pada form ini terbagi 

dua level yaitu level admin atau Super user yang dimana hanya satu orang bertugas 

untuk memverifikasi pengguna baru sedangkan pengguna atau user Merupakan 

dosen, pegawai dan mahasiswa. 

 

Gambar 19. Tampilan Login 

 Tampilan Form Daftar 
Fungsi dari form daftar yaitu untuk mendapatkan nama pengguna dan password untuk 

dapat menjalankan aplikasi repository seperti terlihat pada gambar dibawah ini, 

pengguna harus mengisi terlebih dahulu data data yang diperlukan.



 

Gambar 20. Tampilan Daftar  

 Tampilan Form Pengguna yang belum terverifikasi 
Gambar dibawah merupak contoh tampilan pengguna yang sudah mendaftar namun 

belum diverifikasi oleh admin atau superuser. 

 

Gambar 21. Pengguna Belum Verifikasi 

 Tampilan Form untuk memverifikasi Pengguna oleh Superuser 

Berikut tampilan untuk memverifikasi pengguna atau user yang sudah mendaftar 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Pengguna yang belum diverifikasi di superuser 

 

 Tampilan Form Dashboard 
Pada form ini merupakan tampilan yang disuguhkan pertama kali saat admin atau 

superuser login. Dimana dalam tampilan ini akan memberikan informasi berapa 

pengguna aplikasi, berapa folder yang sudah terisi, berapa jumlah file yang sudah 

terinput dan total penyimpanan yang terlah terpakai. Selain itu disini ditampilkan  juga 

riwayat kunjungan perhari ini, kemarin dan junjungan bulan ini.yang terakhir pada 

dashboar ini dapat melihat log aktifitas dari user atau pengguna, seperti terlihat 

dibawah ini. 

 
Gambar 23. Tampilan Dashboard Superuser 

 Tampilan Form Driver 
Pada tampilan ini akan ditampilakan beberapa folder dari pengguna yang telah 

menggunakan repository ini. Saat diklik salah satu folder akan terlihat detail dari folder 

tersebut, seperti nama file, ukuran file dan tanggal pembuatan file. 



 

 

Gambar 24. Tampilan Awal Driver Dan Detail Folder Superuser 

 

 Tampilan Form Managemen User 
 

Berikut merupakan tampilan manajemen user yang berfungsi untuk melihat user yang 

sudah terverifikasi dan belum, selain itu pada form ini superuser atau admin bisa 

melaukan verifikasi jika ada user atau pengguna baru dengan mengklik detail pada 

tabel aksi, kemudian akan muncul detail user yang belum terverifikasi dan langsung 

bisa diverifikasi dengan mengklik tombol verifikasi. Selain itu pada form user ini admin 

bisa menghapus pengguna atau user dengan mengklik tombol hapus pada tabel aksi. 

 



 

Gambar 25. Tampilan Managen User dan Detail pada Managemen User 

 

 Tampilan Form Managemen Aplikasi 
Dibawah merupakan tampilan managemen aplikasi yang berfungsi untuk membuat 

dan memperbaharui nama aplikasi, deskripsi aplikasi dan sebagainya. 

 

Gambar 26. Tampilan Managemen Aplikasi 

 

 Tampilan Form Dashboard Pengguna/User 
Berikut merupakan tampilan awal saat user atau pengguna berhasil melaukan login. 

Pada tampilan awal ini pengguna akan disuguhkan dengan informasi penyimpanan 

pengguna dalam bentuk persen, selain itu juga informasi berapa kilo bite yang telah 

digunakan, total kuota, sisa kuota, jumlah folder dan file yangsudah disimpan. 



 
Gambar 27. Tampilan Dashboard user/pengguna 

 

 Tampilan Form File Saya 
Pada form ini Pengguna dapat melakukan tambah folder dan file serta bisa mengganti 

nama folder dan file bahkan bisa menghapus folder atau file. 

 

 
Gambar 28. Tampilan Form File Saya 

 Tampilan Form Driver 

Pada form ini pengguna akan di suguhkan dengan daftar folder master yang 

diinputkan oleh pengguna sebelumnya. 

 



 

Gambar 29. Tampilan Form Driver 

 Tampilan Form Shared File 
Pada form ini pengguna dapat melihat file apa saja yang telah dibagikan kepada 

pengguna dari pengguna lainnya. Dan untuk membagikan file pengguna/user bisa 

masuk ke menu file saya dan pilih salah satu folder yang tersimpan file yang akan 

dibagikan, kemudain saat klik tombol buka akan ditampilkan daftar folder dan file yang 

sudah disimpan dan bisa di bagikan dengan mengklik tombol shared pada tabel aksi, 

kemudian pengguna/user bisa memilih pengguna mana yang akan di bagikan file 

tersebut, seperti gambar berikut. 

 
 

           Gambar 30. Tampilan Form Shared Dan Form Pembagian File Ke User Lain 

 Tampilan Form Profil 
Pada form ini berfungsi memperbaharui profil dari pengguna/user dengan mengklik 

tombol perbaharui dan dapat juga untuk melihat status pengguna/user yang sudah 



terferifikasi atau tidak. 

 
Gambar 31. Tampilan Form Profil 

 
4. Evaluasi dan Perbaikan 

Pada tahapan  ini peneliti melakukan pengujian pada system yang dibangun menggunakan 

BlackBox yang bertujuan untuk menegecek apakah fungsi/ Method yang digunakan 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapakan, dan berikut merupakan keterangan dari 

pengujian tersebut: 

 

Tabel 10. Pengujian Sistem Menggunakan BlackBox 

No. Fungsi / Method Hasil Yang Diharapkan Status 

1 Mendaftar 

 

Pengguna dapat mendaftar 

di aplikasi dengan 

mengisikan data serta 

username dan password 

baru 

Sesuai 

 

2 Verifikasi Pengguna 

 

Operator dapat melakukan 

verifikasi pengguna baru 

yang mendaftar di aplikasi 

Sesuai 

 

3 Lengkapi Profil 

 

Pengguna dapat 

melengkapi data pribadi 

mereka di aplikasi 

Sesuai 

 

4 Buat Folder Pengguna dapat membuat Sesuai 



 

folder di aplikasi 

 

5 

Upload File 

 

Pengguna dapat 

mengunggah file kedalam 

aplikasi berdasarkan folder 

yang dipilih 

Sesuai 

 

6 Share File Pengguna dapat membagi 

file yang berada didalam 

aplikasi, kepada pengguna 

yang dipilih 

Sesuai 

 

7 Manajemen User 

 

Operator dapat melakukan 

manajemen user dan dapat 

mengubah kapasitas 

penyimpanan yang 

digunakan pengguna 

Sesuai 

 

 

 Alur Sistem 
1. Pengguna mendaftar disistem dengan memasukkan data username, email, 

password baru. 

2. Operator melakukan verifikasi terhadap pengguna baru yang mendaftar di aplikasi, 

dengan mempertimbangkan level user dan data pribadi pengguna baru. 

3. Masing-masing user yang telah di verifikasi, sistem akan langsung otomatis 

membuatkan path driver didalam server yang dapat digunakan untuk mengelolah 

file dan folder pengguna berdasarkan kapasitas yang telah ditentukan (50 MB 

dibuat otomatis oleh sistem) 

4. Setelah pengguna telah di verifikasi, pengguna dapat langsung masuk ke aplikasi 

menggunakan username dan password yang dipakai saat mendaftar. 



5. Pengguna dapat melengkapi data pribadi atau profil pengguna dengan 

menggunakan tombol profil 

6. Pengguna dapat mengelolah path driver yang telah dibuat oleh sistem seperti 

membuat folder dan mengunggah file. 

7. Pengguna dapat membagi data atau file yang diunggah kedalam sistem kepada 

sesama pengguna yang telah terdaftar di aplikasi 

8. Operator dapat melakukan manajemen user yaitu menghapus user dan 

menaikkan maupun menurunkan kapasitas penyimpanan pengguna. 

 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib 
dan luaran tambahan (jika ada)yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran 
dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang 
telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan 
ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang 
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan 
melalui Simlitabmasmengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 

 

Pada Status Luaran wajib Peneliti Membuat sistem Repository Data di Universitas Muhammadiyah 
Gorontalo dengan alamat http://repositoryumgo.web.id/ yang disertakan dengan user manual dan 
luaran tambahan berupa jurnal nasional terakreditasi yang berstatus publis dengan index sinta 6 dan 
sudah dikeluarkan LOA yang dapat dilihat dibawah ini: 

http://repositoryumgo.web.id/


 



 

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash 
(jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai 
dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah 
melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra 
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…………… 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi 
selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika 
pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau 
dijanjikan. 
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G. RENCANA TINDAKLANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian 
selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum 
diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana 
penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

H. DAFTAR PUSTAKA: PenyusunanDaftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan 
urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam 
Daftar Pustaka. 
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