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 KATA  PENGANTAR 

 

Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan ridho 

ALLAH SWT. Karena tanpa rahmat dan ridhoNya, kami akhirnya dapat 

menyelesaikan makalah yang berjudul “E-Storage“. Makalah yang kami susun ini 

merupakan salah satu tugas mata kuliah Sistem Operasi.  

Kami menyadari, makalah yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. 

Sebagai manusia biasa, kami berusaha dengan sebaik-baiknya dan semaksimal 

mungkin, dan sebagai manusia biasa juga kami tidak luput dari segala kesalahan 

dan kekhilafan dalam menyusun makalah ini.  

Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat kami ucapakan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fitra Nugraha, S.Kom selaku dosen 

pembimbing yang telah membimbing dan membagi ilmunya kepada kami 

sehingga dapat terselesaikannya makalah ini.  

Untuk menyempurnakan makalah ini, kami dengan senang hati akan 

menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. 

Sehingga di kemudian hari kami dapat menyempurnakan makalah ini dan kami 

dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. 

Akhirnya kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat khusunya 

bagi kami dan umumnya bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin. 

 

 

 Kuningan,    Desember 2012 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Saat ini banyak sekali , website media penyimpanan online yang 

populer dan mudah bagi digunakan untuk menyimpan dan berbagi file di 

internet, berikut adalah website media penympanan online gratis untuk meng-

upload untuk menyimpan film, video, musik, mp3 untuk menyimpan 

dokumen, gambar, file zip, dan banyak lagi. Tentu saja file apapun dalam 

format apapun dapat di-upload dan di-download secara gratis. Semua layanan 

gratis, dapat merekam, upload dan download file dengan besar MB untuk 

setiap file yang di upload. Beberapa situs tidak membatasi berapa kali file 

yang bisa didownload. 

Berbagi file di seluruh dunia dengan layanan file sharing gratis berarti 

bahwa file dari PC atau Mac dapat di-download. Yang dibutuhkan adalah 

browser Web. Link dengan berbagi file sederhana, dapat mentransfer file atau 

folder melalui e-mail dan pesan instan atau melalui pos di blog, forum, 

jaringan sosial, Facebook, account Google dan Twitter dan banyak lagi. 

 

2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, 

masalahmasalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apa itu E-Storage? 

2. Apa Kelebihan dan Manfaat E-Storage? 

3. Apa saja E-Storage? 

 

3. TUJUAN 

Dalam menyusun makalah ini penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 

1. Penulis ingin mengetahui arti dari E-storage. 

2. Penulis ingin mengetahui seperti apa Kelebihan E-Storage. 

3. Penulis ingin mengetahui seperti apa saja E-storage itu? 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

1. PENGERTIAN E-STORAGE 

E-Storage, Penyimpanan data online, atau juga dikenal sebagai 

penyimpanan data Internet, adalah teknologi yang memungkinkan orang 

untuk menyimpan data mereka di internet. Dengan kecepatan broadband 

menjadi lebih cepat dan harga bandwidth yang menjatuhkan setiap tahun, 

lebih banyak orang yang tertarik untuk membeli penyimpanan data 

online. Penyimpanan data online tidak hanya menyediakan sumber yang 

fleksibel tambahan untuk menyimpan data, tetapi juga bertindak sebagai 

mekanisme cadangan dan memberikan metode yang efektif untuk berbagi 

data dengan orang lain. 

Ini adalah alasan mengapa Internet penyimpanan data yang semakin populer 

bahkan sebagai biaya fisik perangkat penyimpanan lokal - seperti hard drive, 

CD-R, dan backup tape - yang turun dari hari ke hari. Keuntungan lain dari 

penyimpanan data online adalah bahwa hal itu mudah untuk 

memperluas. Setiap kali Anda mencapai batas kapasitas maksimum, Anda 

hanya dapat membeli ruang tambahan untuk penyimpanan. Tidak perlu bagi 

Anda untuk membeli dan menginstal perangkat keras penyimpanan 

tambahan. 

Ada beberapa jenis penyimpanan data secara online. Jika pengguna mencari 

ruang penyimpanan untuk beberapa non-data sensitif, maka penyimpanan 

online dasar adalah salah satu yang ideal. Di sisi lain, untuk data sensitif, 

keamanan tambahan mungkin diperlukan - seperti enkripsi data atau dua-

faktor otentikasi. Dalam kasus tersebut, vendor online biasanya menggunakan 

teknologi enkripsi yang kuat untuk menyimpan data pengguna aman dan 

aman selama transmisi melalui Internet. 

Saat ini ada beberapa vendor yang menawarkan fasilitas online penyimpanan 

data. Pengguna biasanya membayar biaya berdasarkan jumlah ruang yang 

mereka butuhkan. Umumnya data online storage vendor fitur solusi 

sepenuhnya dikelola dan aman dengan 24 × 7 dukungan teknis dan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZJnMUMe_DojwrQfTy4HADw&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.thinksecurity.org/data-encryption.html&usg=ALkJrhjJQjR7O-OkojaMdjvqtax8MMboGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZJnMUMe_DojwrQfTy4HADw&hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.onlinestorage.net/&usg=ALkJrhgpFh1qZ3Wc2OvhbStGqov0EM94mQ


monitoring. Selanjutnya hampir semua layanan data internet penyimpanan 

aman dan dilindungi sandi. 

 

 

2. KELEBIHAN E-STORAGE 

Dengan penyimpanan data secara online, pengguna dapat mengakses 

data dari lokasi manapun dengan koneksi komputer dan internet. Ini s nyaman 

untuk bisnis dan pengguna komputer di rumah sama. Bisnis yang 

menggunakan penyimpanan data online dapat melindungi sandi akses ke file 

bisnis, sementara rumah pengguna komputer dapat menggunakannya untuk 

sesuatu yang sederhana seperti berbagi foto, musik, atau video dengan 

anggota keluarga mereka. 

Keuntungan lain mencatat penyimpanan data online adalah backup 

data. Komputer rentan terhadap crash hard drive atau serangan virus. Oleh 

karena itu mengambil backup data yang sering akan menjadi cara yang aman 

untuk melindungi data Anda dari tersesat selamanya. Namun, perlu diingat 

bahwa data cadangan harus disimpan di beberapa tempat lain selain komputer 

yang sama atau lokasi fisik yang sama. Untuk melakukannya, tidak ada yang 

lebih baik daripada pilihan penyimpanan data online. 

 

KEKURANGAN E-STORAGE 

Kekurangan lain adalah gangguan pada saat mengakses data, entah itu 

disebabkan karena koneksi yang bermasalah atau server yang sedang „down‟. 

Pengeluaran pun bertambah karena kita harus terhubung dengan internet 

untuk menggunakannya (kecuali ada yang menyediakan jasa akses internet 

gratis). 

 

MANFAAT E-STORAGE 

Menyediakan antar-cabang akses file dan berbagi, memungkinkan 

organisasi untuk memusatkan semua server file pada satu lokasi, membasmi 



kebutuhan untuk beberapa file server dan persyaratan administrasi kemudian. 

auto backup untuk semua desktop, server, dan pengguna terutama notebook.  

 

3. POPULER PENYIMPANAN ONLINE/E-STORAGE 

a. Mozy 

 
Mozy didirikan pada tahun 2005 dan merupakan layanan backup 

online populer yang sangat baik di kalangan konsumen dan 

bisnis.Mereka saat ini menawarkan dua produk backup: MozyHome dan 

MozyPro, yang dimaksudkan untuk penggunaan kantor. Pengguna Mozy 

penting termasuk Palang Merah Amerika di Nashville dan University of 

San Francisco.  

MozyHome saat ini kompatibel dengan Windows 7, 2000, XP, dan 

Vista serta Mac OS X 10.4 dan di atas. MozyPro melangkah lebih jauh 

dengan menambahkan kompatibilitas dengan Windows 2008, 2003, dan 

2000. MozyHome dengan harga $ 4,95 per bulan, atau $ 54,45 per tahun 

untuk jumlah yang tidak terbatas ruang penyimpanan, sedangkan 

MozyPro menawarkan lisensi desktop untuk $ 3,95 per bulan dan server 

lisensi untuk $ 6,95 per bulan untuk jumlah yang tidak terbatas ruang 

penyimpanan. Sayangnya, percobaan gratis tidak ditawarkan untuk 

MozyPro, namun MozyHome dapat digunakan secara gratis oleh setiap 

pengguna yang ingin menyimpan hanya 2 GB data atau kurang.  

Ketika datang ke keamanan, Mozy tidak mengambil risiko dengan 

data. Semua file yang dilindungi melalui 128-bit enkripsi SSL selama 

transfer file dan 448-bit enkripsi Blowfish untuk file yang 

tersimpan. Selain itu, file tidak dapat diakses tanpa menggunakan login 

berwenang.Pengguna dengan kemampuan canggih juga dapat 

menambahkan lapisan tambahan perlindungan dengan memilih kunci 

pribadi atau kunci enkripsi yang dikelola.  

Setiap pengguna yang mencari untuk secara otomatis cadangan file 

mereka akan dilayani dengan baik oleh Mozy. Selain backup terjadwal 



yang dapat dijalankan pada harian, mingguan, atau bulanan interval, file 

juga disimpan sebagai mereka sedang dimodifikasi. Untuk pengguna 

Windows, Mozy menawarkan aplikasi tambahan yang disebut Mozy 

2xProtect, yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah 

menyimpan data mereka pada drive eksternal, seperti perangkat USB.  

Dalam hal bahwa tidak sengaja menghemat lebih file dan perlu 

kembali ke versi sebelumnya, Mozy menciptakan snapshot versi yang 

menjangkau 30 hari sebelumnya. Hal ini memberikan pengguna 

kemampuan untuk mengembalikan semua versi file dari 30 hari terakhir.  

MozyPro pengguna dapat membuat beberapa account pengguna, 

membuat file sharing lebih mudah. Namun, mereka tidak menawarkan 

fitur sharing dan diskusi yang tersedia dari beberapa layanan file sharing 

lainnya. Layanan ini juga tidak memiliki akses dari perangkat mobile, 

seperti smartphone.  

Di sisi positifnya, antarmuka perangkat lunak Mozy sederhana dan 

mudah dimengerti. Via tabbed browsing, setiap pengguna dapat dengan 

mudah mengubah pengaturan backup, restore file lama, dan menavigasi 

semua data mereka disimpan. Menu jelas ditata dan tidak ada yang hadir 

jargon membingungkan atau teknis pada user interface.  

MozyHome adalah pilihan terbaik bagi pengguna rumahan yang 

mencari untuk membuat cadangan data mereka dengan mudah, tetapi 

tidak memerlukan kemampuan file sharing canggih, dan MozyPro jelas 

merupakan suatu pilihan yang cocok untuk bisnis yang mencari untuk 

penyimpanan data tak terbatas, namun tidak memerlukan setiap proyek 

lanjutan manajemen atau fitur komunikasi. Selain itu, kedua rencana 

datang dengan tingkat yang sangat baik dari dukungan teknis melalui live 

chat dan akses ke artikel basis pengetahuan. Pelanggan MozyPro, 

bagaimanapun, diberi pilihan untuk menghubungi dukungan teknis 

melalui telepon. 

 

b. Dropbox 

Dropbox merupakan online media storage yang secara otomatis 

terintegrasi dengan komputer kita. Artinya, ketika kita menyimpan file, 



seperti teks dokumen, spreadsheet, musik, video, dan foto, dengan meng-

uploadnya ke Dropbox, file tersebut secara otomatis tersimpan juga di 

komputer user, smartphone (jika menggunakan perangkat mobile), dan 

Dropbox website. Selain itu, Dropbox juga menyediakan fasilitas folder 

sharing. Untuk versi free, Dropbox mengalokasikan kapasitas media 

penyimpanan sebesar 2 GB. Namun, user dapat menambah kapasitasnya 

dengan melakukan registrasi berbayar. Untuk versi berbayar, Dropbox 

menyediakan pilihan kapasitas 50GB, 100GB, 1000GB (1 TB) sesuai 

dengan harga yang ditawarkan.   

Langkah instalasi 

 Download aplikasi Dropbox di https://www.dropbox.com. 

 Setelah selesai di download, jalankan aplikasi Dropbox. Tunggu 

hingga proses selesai 

 Lakukan registrasi dengan mengisi username dan password 

 Lakukan verifikasi melalui email yang Anda gunakan 

 Instalasi selesai. Dropbox siap digunakan. 

Untuk proses upload pada Dropbox, dapat dilakukan melalui website 

Dropbox atau langsung melakukan drag and drop pada folder Dropbox di 

komputer user. Biasanya, folder Dropbox terletak di C:\Users\nama 

pengguna\Dropbox. Sedangkan untuk proses download, Anda dapat 

melakukan klik ganda pada file yang akan didownload atau melakukan 

klik kanan lalu pilih Download. 

Di Dropbox, Anda juga dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk 

mengakses folder Anda. Tapi, sebelumnya lakukan invite terlebih dahulu. 

Dengan cara beri nama folder yang akan di share, lalu invite kerabat atau 

teman yang akan Anda berikan kuasa. 

c. Box.net 

Box.net merupakan media storage online yang tidak terintegrasi 

dengan komputer kita. tetapi untuk account yang bersifat freem Box.net 

menyediakan kapasitas 5 GB. Sebelum Anda menggunakannya, Anda 

lakukan sign-up dengan mengunjungi alamat http://www.box.com/. 

Setelah informasi data diri telah terisi, akan muncul email pemberitahuan 



agar Anda melakukan verifikasi account. Bila proses sudah selesai, 

artinya Box.net siap digunakan. 

Agar Anda dapat melakukan upload file, Anda dapat menggunakan 

2 cara, yaitu dengan drag and drop file dari komputer ke website Box.net, 

dan menggunakan tombol Upload yang terletak di pojok kanan atas. 

Bagusnya lagi, Anda dapat mengupload lebih dari satu file secara 

bersamaan. Sama dengan Dropbox, Box.net juga menyediakan fasilitas 

data share yang juga mengharuskan Anda melakukan Invite pada orang 

yang akan Anda beri kuasa untuk melihat file Anda dengan 

mencantumkan alamat email orang tersebut.  

d. Google Docs 

Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang Google Docs, 

tapi kali ini kita akan mencoba mengulas sedikit untuk dijadikan sebagai 

pembanding dengan media storage lainnya. Google Docs adalah layanan 

pengolah kata, presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web 

gratis dari Google. Untuk layanan ini, Google memberikan kuota sebesar 

1 GB untuk diakses secara free. Untuk mengakses Google Docs, Anda 

dapat membuka www.docs.google.com kemudian lakukan sign in. 

Google telah mengintegrasikan Google Universal account sehingga Anda 

dapat mengakses semua layanan yang ditawarkan Google dengan satu 

account saja, seperti Google+ dan Gmail. 

Untuk dapat mengupload data, Anda cukup menggunakan tombol 

Upload yang terletak pada tab menu atau Anda lakukan drag and drop 

secara langsung.Saat proses upload akan dilakukan, Google akan 

melakukan konfirmasi untuk setting file yang akan diupload. Secara 

default, file akan menjadi format Google Document sehingga Anda dapat 

melakukan editing hingga file selesai dibuat. Bagusnya lagi, file dapat 

diekspor dalam bentuk HTML, Open Document, PDF, RTF, Plain text, 

dan Microsoft Word. Melalui Google Docs, Anda juga dapat melakukan 

document sharing dengan adanya fitur See Revision History. Selain itu 

juga ada Translate Document, dan GDocsDrive. 

 

 



e. Adobe Acrobat Online Storage 

Adobe Acrobat sebagai aplikasi untuk mengakses dokumen PDF, 

hadir dengan layanan baru berbasis Cloud. Layanan ini menyediakan 

kapasitas 5 GB untuk penggunaan free. Ada tiga cara untuk mengup-load 

file pada layanan ini, yaitu dengan melakukan drag and drop layaknya 

memindahkan file di drive PC Anda. Tetapi sebelumnya, Anda 

diharuskan melakukan instalasi aplikasi Client Cloud Drive. Yang kedua, 

melakukan copy paste, yang ketiga yaitu melakukan klik pada tombol 

Upload pada toolbar menu, dengan cara memilih file pada popup dialog 

box, lalu klik Open untuk memulai upload. Ada beberapa hal menarik 

yang diusung Adobe Acrobat dengan layanan online storage seperti 

Buzzword yaitu aplikasi pengolah dokumen, Holad Web Conferences, 

dan Share Reports. 

 

f. Microsoft Skydrive 

Keunggulan Skydrive dibandingkan media storage yang lain 

adalah menyediakan kapasitas hingga 25 GB secara gratis. Selain itu, jika 

ini merupakan user Hotmail, saat ada attachment di Hotmail, file 

attachemnt tersebut dapat langsung disimpan di Skydrive. Skydrive juga 

menyediakan empat biah aplikasi web dokumen (Office Web App), 

diantaranya Word Web App, Excel Web App, Powerpoint Web App, dan 

OneNote Web App. Keempat aplikasi tersebut sudah cukup familiar 

dengan yang kerap menggunakan Microsof Office. Sebagai tambahan, 

tidak harus menggunakan browser bawaan Microsoft, seperti IE, dapat 

menggunakan browser yang mendukung HTML5, seperti Firefox dan 

Google Chrome. 

Untuk dapat men-share file ke publik, dapat menggunakan fasilitas 

Share dengan cara melakukan Invite ke e-mail teman-teman yang ada. 

Untuk menjaga otentifikasi, Skydrive akan memberikan konfirmasi untuk 

file yang akan dishare ke user lain agar user lain dapat melakukan edit 

atau hanya sebatas sebagai viewer saja. 



Untuk fasilitas Upload, dapat menggunakan tombol Add Files yang 

terletak sejajar dengan barisan Create Web App. Selain itu, Skydrive juga 

mendukung fungsi drag and drop untuk upload. Sedangkan untuk 

fasilitas Download, bisa men-download sekumpulan file dalam format 

zip. 

g. Microsoft SkyDrive 

 

Layanan Cloud Computing milik Microsoft ini kini fitusnya 

semakin lengkap. Awalnya Microsoft menawarkan kapasitas 25Gb, tetapi 

sejak tanggal 22 April 2012 kapasitas yang diberikan gratis adalah 

sebesar 7 GB, walau pun semakin kecil tetapi tetap 2 GB lebih besar dari 

yang ditawarkan Google Drive. Tampilan juga mengalami perubahan, 

kini tampilannya semakin mirip dengan Windows 8, icon berbentuk 

kotak dan penuh warna. Untuk menikmati layanan ini, jika belum 

memiliki akun MSN atau Live.com kita harus mendaftar lewat 

website SkyDrive. 

Kelebihan : 

Skydrive sangat kompatibel dengan file MS Office seperti Word, Excel 

dan Powerpoint.  Pada saat mengedit file secara online, kita disuguhkan 

antarmuka yang sangat mirip dengan MS Office 2007 atau 2010.  

Skydrive terintegrasi dengan layanan media sosial.  Jika kita 

mengaktifkan fitur ini, pada saat kita sedang mengakses file secara online 

kita bisa langsung mendapatkan pesan inbox dari Facebook sekaligus 

membalasnya. Tersedia aplikasi untuk PC Windows, Mac, Android, iPad 

dan iPhone serta Symbian (menggunakan Skyfiles) 

Kekurangan: 

Skydrive for Windows hanya mendukung Vista, Windows 7 dan 

Windows 8. Pemakai Windows XP harus melakukan unduh-unggah 

secara manual dengan memanfaatkan antarmuka website. 

 

 

 

http://skydrive.live.com/
http://www.fadillah.com/wp-content/uploads/2012/11/logo_sky.png


h. Google Drive 

 

Google Drive terinspirasi dan pengembangan dari Google Docs, 

sebuah layanan yang memungkinkan kita untuk menyimpan secara 

online berkas dokumen, spreadsheet, presentasi, kita juga bisa 

menyuntingnya secara online. Google Drive secara resmi diluncurkan 24 

April 2012.  Jika sudah memiliki salah satu akun google maka otomatis 

kita juga memiliki layanan Drive, langsung mendapatkan ruang 

penyimpan sebesar 5GB secara cuma-cuma. Untuk sinkronisasi kita bisa 

unduh aplikasi yang sesuai dengan gadget kita. Pasang Drive App di PC, 

install juga di smartphone Android atau iPhone, maka kita bisa langsung 

mengakses berkas-berkas tersebut di mana saja. 

 

Kelebihan : 

Keunggulan Google Drive terletak di sistem pencarian data yang 

terinteragasi dengan Google Search Engine, ini memungkinkan kita lebih 

mudah untuk mencari dokumen berdasarkan berbagai kata kunci. Semua 

foto, video, berkas kerja, PDF bisa dimasukkan ke dalam Google Drive. 

Salah satu fitur yang sangat menyenangkan yaitu, 

semua attachment berbentuk dokumen (doc, xls, ppt, pdf) pada email 

yang kita terima bisa langsung dengan mudah disimpan ke dalam Google 

Drive; caranya, lihat lampiran secara online (view attachment) kemudian 

pilih “save in Google Docs”. 

 

Kekurangan: 

Walaupun Google Drive bisa dipakai untuk menyimpan foto, tetapi kita 

tidak bisa melakukan sharing foto,  fitur ini hanya bisa digunakan dari 

layanan Google+ dan Picassa. 

 

 

http://drive.google.com/
https://www.google.com/intl/en/drive/start/download.html
http://www.fadillah.com/wp-content/uploads/2012/11/drive.png


BAB III 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Online storage adalah layanan penyimpanan data secara online yang bisa kita 

manfaatkan untuk menyimpan backup file pribadi, backup untuk device portable 

seperti iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Mobile, Symbian device dan 

masih banyak lagi. Dengan online storage pula kita bisa mengakses data kita dari 

seluruh dunia secara realtime, dimanapun kita berada, kita bisa mensinkronkan 

device portable, mengakses semua backup–backup kita dan masih banyak manfaat 

lainnya. Intinya, dengan Online Storage kita bisa mengakses data kita kapanpun, 

dimanapun dan dari device apapun.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZJnMUMe_Dojw

rQfTy4HADw&hl=id&langpair=en|id&rurl=translate.google.co.id&u=http://ww

w.tech-faq.com/online-data-

storage.html&usg=ALkJrhjIvlk06xZSUzaXUZd267c_37GWgQ 

http://www.fadillah.com/2012/11/online-storage/ 

http://www.onlinestorage.net/ 

http://indonesiadalamtulisan.blogspot.com/2012/07/3-website-terbaik-penyedia-

layanan.html 

 

http://www.symantec.com/business/products/data-backup-software
http://en.wikipedia.org/wiki/File_hosting_service
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZJnMUMe_DojwrQfTy4HADw&hl=id&langpair=en|id&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.tech-faq.com/online-data-storage.html&usg=ALkJrhjIvlk06xZSUzaXUZd267c_37GWgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZJnMUMe_DojwrQfTy4HADw&hl=id&langpair=en|id&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.tech-faq.com/online-data-storage.html&usg=ALkJrhjIvlk06xZSUzaXUZd267c_37GWgQ
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