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Abstrak. Pada zaman teknologi yang pesat seperti saat ini dokumen dan informasi lebih banyak berbentuk 
digital. Dokumen digital tersebut banyak yang disimpan di internet dengan memanfaatkan media 
penyimpanan cloud. Keamanan data merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menyimpan data di cloud. 
Sistem ini dibuat untuk mengamanankan data yang akan disimpan ke cloud storage. Cloud storage yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Google Drive dan Dropbox. Metode kriptografi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kriptografi asimetris RSA (Rivest Shamir Adleman) dan kriptografi simetris AES 
(Advanced Encryption Standard). Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Hasil 
akhir dari penelitian ini adalah sistem berbasis client-server yang dapat digunakan untuk mengunggah file 
yang otomatis terenkripsi ke google drive dan mendekripsi file enkripsi yang diunduh dari google drive. 
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1   Pendahuluan 

Teknologi informasi saat ini berkembang sangatlah pesat, hampir semua orang sudah memanfaatkan teknologi 
informasi bagaimanapun bentuknya. Penyimpanan berkas di cloud merupakan bentuk pemanfaatan teknologi 

informasi yang sudah tidak asing. Penggunaan media penyimpanan cloud di beberapa tahun belakangan ini terus 

meningkat. Media penyimpanan cloud merupakan teknologi penyimpanan yang bersifat digital yang 

menggunakan server virtual yang bekerja sebagai media penyimpanannya.  

Keamanan menjadi fokus utama dalam menggunakan media penyimpanan cloud. Salah satu contoh dari 

ancamanan di media penyimpanan cloud adalah data yang disimpan di cloud menjadi tidak aman karena cloud 

bersifat multi-user dimana banyak user berbagi infrastruktur dan aplikasi yang sama yang bisa. Hal ini bisa 

memungkinkan oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab mengetahui dan merusak isi data yang disimpan 
di cloud. Untuk mengatasi masalah ini bisa dilakukan enkripsi pada file yang akan diunggah oleh pengguna atau 

bisa disebut client-side encryption. Sebenarnya dari pihak penyedia layanan cloud storage sudah menyediakan 

enkripsi dari sisi server atau server-side encryption dan untuk saat ini masih relatif aman, namun kita tidak bisa 

mengabaikan kemungkinan jika pengamanan dari sisi server diretas di masa yang akan datang. Oleh sebab itu 

enkripsi dari sisi pengguna menjadi tindakan preventif untuk menghindari kebocoran data yang disimpan ke 

cloud storage. 

Pada penelitian ini algoritma yang digunakan adalah AES dan RSA. Menggunakan AES karena merupakan salah 

satu algoritma simetris kuat yang banyak digunakan dan memiliki perlindungan yang lebih baik dari pada 
algoritma simetris yang lain. Dan RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci AES dikarenakan AES hanya 

menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Sehingga dengan mengenkripsi Kuncinya 

dengan RSA maka akan membuat file lebih aman. 
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2   Landasan Teori 

2.1 Cloud Computing 

Cloud computing adalah sebuah model yang memungkinkan akses jaringan dimana saja, nyaman, dan sesuai 

permintaan menuju sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi (misalnya, jaringan, server) yang dapat 

disediakan dengan cepat dan dirilis dengan pengelolaan atau interaksi penyedia layanan yang minimal. Model 

cloud ini adalah terdiri dari lima karakteristik penting, tiga model layanan, dan empat model penerapan [1]. 

2.2 Cloud Storage 

Model cloud storage menspesifikasikan bagaimana data digital dapat disimpan dan diambil melalui banyak 

server pada lokasi geografi yang berbeda dan dikelola oleh sebuah penyedia layanan hosting. Setidaknya cloud 

storage memiliki ruang untuk menyimpan data dan memiliki tampilan sederhana yang digunakan untuk 

mengelola berkas-berkas pada penyimpanan.  

Cloud storage memiliki banyak manfaat untuk masyarakat, organisasi, dan perusahaan. Layanan cloud 

memberikan bisnis kecil akses yang murah dan efektif yang biasanya ada pada bisnis skala besar, hal ini 
membawa keuntungan dalam skala ekonomi sehingga bisnis kecil bisa lebih kompetitif. Cloud storage memiliki 

backup untuk data penting dan memungkinkan untuk mengakses data tersebut dari mana saja dan kapan saja [2]. 

2.4 Keamanan Data 

Keamanan data adalah ilmu yang mempelajari tentang metode untuk melindungi data pada komputer dan sistem 

komunikasi dari modifikasi dan akses yang tidak terotorisasi. Keamanan data meningkat sangat pesat sejak tahun 
1975, seperti perkembangan pada kriptografi: enkripsi kunci publik, digital signature, dan protokol persebaran 

kunci [3]. 

2.5 AES 

AES (Advanced Encryption Standard) merupakan teknik enkripsi yang dijadikan FIPS (Federal Information 

Processing Standard) baru yang ditetapkan oleh NIST menggantikan DES. Teknik enkripsi AES termasuk jenis 
block cipher sama seperti DES yang membedakan adalah AES menggunakan substitusi (S-boxes) secara 

langsung pada naskah sedangkan DES menggunakan substitusi pada cipher f tidak secara langsung pada naskah. 

Perbedaan yang lainnya adalah AES menggunakan kunci enkripsi yang lebih besar dari DES yaitu 128bit, 192 

bit, atau 256 bit [4]. 

Cara kerja dari AES adalah sebagai berikut secara garis besar, input adalah naskah asli sebesar 128 bit, dan 

output adalah naskah enkripsi sebesar 128 bit. Setiap transformasi dilakukan langsung terhadap naskah. 

Transformasi yang pertama adalah AddRoundKey sehingga setiap transformasi memiliki invers agar naskah 

dapat di dekripsi. Transformasi dilakukan sebanyak Nr putaran. Transformasi yang dilakukan adalah SubBytes, 
ShiftRows, MixColumn. Hanya saja MixColumn tidak dilakukan pada putaran terakhir. Operasi SubByte 

(substitusi S-box) adalah operasi invers polinomial (jika byte!=0) diikuti oleh transformasi affine. Jika byte =0 

maka hanya transformasi affine yang dilakukan. Operasi AddRoundKey melakukan bitwise XOR menggunakan 

kunci putaran sebesar 128bit terhadap state yang sebesar 128bit juga, untuk setiap putaran, kunci putaran 

berbeda dari key schedule yang didapat dari expansi kunci enkripsi yang digunakan. Untuk panjang kunci 128bit 

maka dilakukan 10 putaran, 192bit 12 putaran, dan 256bit 14 putaran. 



2.6 RSA  

RSA merupakan algoritma kriptografi kunci publik yang diciptakan oleh Len Adleman, Ron Rivest dan Adi 

Shamir pada tahun 1978 dalam bentuk makalah. Pada makalah ini mereka menjelaskan tentang sebuah sistem 

kriptografi kunci publik, dan meliputi bagaimana membuat kunci dan sebuah cipher kunci publik. Keamanan 

dari algoritma ini terdapat pada tingkat kesulitan untuk memfaktorkan bilangan bulat ke dalam bilangan 

primanya [5]. 

Rumus untuk enkripsi RSA dapat dilihat dibawah ini: 

C = Me mod n. (1) 

 

Untuk rumus dekripsi adalah sebagai berikut: 

M = Cd mod n. (2) 

Dari rumus diatas C merupakan cipher teks, M adalah pesan asli, e adalah kunci publik, d adalah kunci privat, 

dan n merupakan hasil perkalian awal antara 2 bilangan prima yang sangat besar nilainya. 

 

3 Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian ini dilakukan analisa cara kerja pada algoritma yang digunakan yaitu AES dan RSA, serta cara 

kerja cloud storage yang digunakan. 

3.1 Flowchart Sistem 

 
Gambar. 1. Flowchart Sitem 



Flowchart pada gambar 1 diatas merupakan proses alur kerja dari sistem secara keseluruhan mulai dari login, 

enkripsi dan dekripsi, menyimpan file ke cloud storage dan juga mendownload file dari cloud storage. 

3.2 Analisis Penerapan Algoritma AES 

Pada penelitian ini algoritma AES yang digunakan adalah AES-128 yaitu AES dengan panjang kunci 128 bit. 

Tahapan proses enkripsi dan dekripsi yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini. 

 
Gambar. 3. Cara Kerja AES 

Pada penelitian ini AES digunakan untuk menenkripsi isi file yang akan disimpan ke cloud storage. Penelitian 

menggunakan ini panjang kunci 128bit, maka proses putaran dilakukan sebanyak 10 kali. Lalu hal pertama yang 

dilakukan sebelum melakukan 4 proses diatas adalah melakukan ekspansi kunci. Ekspansi kunci dilakukan untuk 

membuat kunci setiap ronde dari ronde 1 hinga ronde terakhir. Jumlah kunci hasil ekspansi akan berjumlah 11 

kunci total jika menggunakan kunci awal 128bit.  

Proses ekspansi kunci memiliki 3 tahapan yaitu: 
1. RotWord yaitu proses memindahkan satu byte ke kiri dalam sebuah array dari kata kunci. Contohnya 

jika array kata yang di input [B0, B1, B2, B3] maka akan diubah menjadi [B1, B2, B3, B0]. 

2. SubWord yaitu proses substitusi setiap byte dari kata yang diinput dengan menggunakan tabel S-box. 

3. Rcon adalah hasil dari kedua proses diatas dilakukan proses XOR dengan array konstan. 

 

Pada gambar 3 setiap ronde enkripsi dilakukan proses AddRoundkey, SubBytes, ShiftRows, MixColumns. 

1. AddRoundkey  

Melakukan operasi XOR antara state dengan RoundKey yang dibuat pada tahap ekspansi kunci. State 
adalah matriks dari bilangan hexa yang didapatkan dari konversi teks asli menggunakan tabel ASCII. 

2. SubBytes  

Mensubstitusi hasil dari proses AddRoundKey dengan tabel S-Box. Tabel S-box terdiri dari 16x16 baris 

dan kolom. 

3. ShiftRows  

Proses rotasi baris bit dimana jumlah pergeserannya tidak sama setiap baris. Baris bit yang pertama 

tidak bergeser, baris bit yang kedua bergeser satu ke kiri, baris bit ketiga bergeser 2 kekiri, baris bit 

keempat bergeser 3 kekiri. 
4. MixColumns.  

Proses perkalian hasil shiftRows dengan matriks konstan. 

Untuk proses dekripsi dilakukan dengan sebaliknya yaitu: 



1. InverseAddRoundKey 

Melakukan XOR cipher teks dengan roundkey hanya saja urutan roundkey yang digunakan 

berkebalikan dari roundkey yang digunakan pada proses enkripsi. 

2. InverseShiftRows 

Proses pergeseran baris bit seperti pada proses enkripsi hanya saja pada proses InverseShiftRows ini 

arah bergesernya menuju ke kanan. 

3. InverseSubBytes 

Mensubstitusi hasil dari InverseShiftRows dengan Tabel Inverse S-box. 
4. InverseMixColumns 

Proses perkalian hasil dari InverseShiftRows dengan matrix. 

3.3 Analisis Penerapan Algoritma RSA 

Pada penelitian ini RSA digunakan sebagai algoritma untuk mengamankan kunci AES dengan tujuan jika kunci 

AES diketahui oleh penyerang maka dia tetap tidak akan bias mendekripsi file yang disimpan. Untuk cara kerja 
algoritma RSA dimulai dari mencari nilai e dan d yang merupakan nilai untuk kunci publik dan kunci privat. 

Untuk mendapatkan nilai e dan d tersebut hal yang pertama dilakukan adalah pilih dua bilangan prima yang 

berbeda misalnya p dan q. Semua nilai di dalam variabel p, q, n, E, D bernilai sangat besar, seperti nilai "n" atau 

modulus yang biasanya digunakan adalah bilangan prima sebesar 2048bits. Lalu kita mencari n dengan cara 

menghitung n = p x q, n, selanjutnya mencari A dengan A= (p-1) x (q-1) langkah berikutnya adalah mencari nilai 

E yang relatif prima terhadap A, dengan syarat 1 < E < A. Untuk menemukan E digunakan GCD (E, A) = 1, 

artinya faktor pembagi terbesar E dan A adalah 1, dengan syarat sebagai berikut:dan GCD (E, A) = 1. Berikutnya 

mencari nilai D yang bernilai 1 < D < A dimana dengan rumus (D x E) mod A = 1. Setelah menemukan n, E, dan 
D maka kita bisa mendapatkan kunci publik dan kunci privat. Kunci publik = (E, n) dan kunci privat = (D, n). 

Kunci publik boleh diketahui oleh siapa saja namun kunci privat bersifat rahasia. 

3.4 Analisis Penerapan Cloud Storage 

Setelah menerapkan algoritma AES dan RSA untuk proses enkripsi dan dekripsi, selanjutnya adalah menerapkan 

cloud storage yang akan digunakan dalam hal ini adalah Google Drive dan Dropbox. Yang pertama harus 
dilakukan adalah membuat menyambungkan sistem dengan Google Drive dan Dropbox. Setelah itu alur 

penggunaan cloud storage di sistem ini akan dijelaskan pada Gambar 4 berikut. 

 

 
 

Gambar 4. Penerapan Cloud Storage 

Sesuai dengan Gambar 4 diatas hal yang pertama dilakukan pengguna adalah login dengan menggunakan akun 

pribadi mereka. Setelah pengguna login maka sistem akan melakukan autentikasi dan memberikan akses token 

yang didapatkan dari penyedia cloud storage (Google Drive atau Dropbox). Setelah itu pengguna bisa melakukan 

upload file ke akun cloud mereka. Pada proses upload file inilah diterapkan proses enkripsi dan dekripsi file 

yang sudah dibuat sebelumnya pada subbab 4.2 dan 4.3. Pengguna dapat melihat daftar file yang ada pada akun 
cloud storage. Dan proses selanjutnya yang diterapkan adalah donwload, pengguna dapat mendownload file dari 

cloud storage menuju komputer pribadi dengan cara menekan file yang ingin didownload. 

3.5 Implementasi Sistem 

Setelah melakukan perancangan seperti diatas maka selanjutnya adalah mengimplementasi kan rancangan 

tersebut kedalam bentuk sistem yang menggunakan Bahasa pemograman php dan localhosting untuk 
simulasinya. Berikut adalah gambaran hasil implementasinya: 

 

 



1. Halaman Index 

 
Gambar 5. Halaman Index 

Halaman berikut merupakan tampilan awal dari sistem ini, ada dua buah tombol yaitu enkripsi dan 
dekripsi. Pengguna dapat memilih tombol sesuai kebutuhan. 

 

2. Halaman Pilih Cloud Storage 

 
Gambar 6. Halaman Pilih Cloud Storage 

Tampilan Gambar 6 ini merupakan halaman selanjutnya yang dituju jika pengguna memilih opsi 

Enkripsi. Pada halaman ini pengguna memilih cloud storage yang ingin digunakan untuk menyimpan 

file yaitu Google Drive atau Dropbox. 

 

3. Halaman Login 

Pada halaman login ini terdapat dua halaman yaitu login ketika pengguna memilih Google Drive atau 

login ketika pengguna memilih Dropbox. 

 
Gambar 7. Halaman Login Google Drive 

 
Gambar 8. Halaman Login Dropbox 

 

 

 

 

 

 



4. Halaman Upload 

 
Gambar 9. Halaman Upload Google Drive 

 
Gambar 9. Halaman Upload Dropbox 

Kedua gambar diatas merupakan tampilan dari halaman Upload file yang muncul setelah login 

menggunakan Google drive dan Dropbox, Terdapat form untuk memilih file, tombol Daftar file yang 

akan menuju halaman Daftar File, serta tombol Menu Awal untuk kembali ke halaman index. Kedua 

halaman upload baik Google Drive maupun Dropbox memiliki tampilan yang sama yang membedakan 

hanyalah judul dari halaman. 

 

5. Halaman Daftar File 

 
Gambar 10. Halaman Daftar File 

Gambar 10 diatas merupakan tampilan dari Daftar File yang ada dalam akun pengguna. Jika pengguna 

ingin mendownload suatu file maka pengguna hanya tinggal menekan nama file tersebut dan otomatis 

akan terdownload. 

 

6. Halaman Dekripsi 

 
Gambar 11. Halaman Dekripsi 



Halaman ini merupakan halaman untuk mendekripsi file, halaman ini dapat diakses dari halaman yang 

paling awal. Pengguna yang ingin mendekripsi file bisa memilih file tersebut dan mensubmitnya. Maka 

otomatis sistem akan mendekripsi serta mendownload file tersebut. 

3.6 Hasil Pengujian Waktu, Ukuran dan Integritas File 

Pada bagian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan 3 parameter penilaian yaitu waktu (waktu enkripsi, 
waktu dekripsi, dan waktu upload), ukuran file (sebelum enkripsi, setelah enkripsi), dan integritas file (apakah isi 

dari file berubah setelah dilakukan enkripsi dan dekripsi). 

 

1. Hasil Pengujian Enkripsi dan Dekripsi File 

Tabel 1. Hasil Pengujian Enkripsi dan Dekripsi File 

No. Nama file Ukuran 

Awal 

Ukuran 

Setelah 

Enkripsi 

Ukuran 

Setelah 

Dekripsi 

Waktu 

Proses 

Enkripsi 

(detik) 

Waktu 

Proses 

Dekripsi 

(detik) 

1 Test.txt 8 bytes 32 bytes 8 bytes 0.1800 0.0085 

2 Test2.doc 1.124 kb 1.124 kb 1.124 kb 0.1098 0.0232 

3 Test3.pdf 909 kb 909 kb 909 kb 0.1267 0.0195 

4 Test4.xls 11,4 kb 11,4 kb 11,4 kb 0.0798 0.0189 

5 Test5.ppt 1,652 kb 1,652 kb 1,652 kb 0.1029 0.1562 

6 Test6.mp3 746 kb 746 kb 746 kb 0.1000 0.0180 

7 Test7.png 15.7 kb 16 kb 15.7 kb 0.0706 0.0151 

8 Test8.jpg 47 kb 47 kb 47 kb 0.0722 0.0404 

9 Test9.mp4 12.219kb 12.219kb 12.219kb 0.2350 0.1219 

10 Test10.zip 31.980kb 31,980kb 31.980kb 0.7529 0.4666 

Pada Tabel 1 terlihat waktu untuk enkripsi dan dekripsi berbanding lurus dengan ukuran file dengan 

waktu dekripsi lebih cepat dari waktu enkripsi. Untuk ukuran file, ukuran file pada proses enkripsi 

bertambah beberapa bytes.  Pertambahan ukuran tersebut karena dalam proses enkripsi nilai IV atau 
initialization Vector ditambahkan ke file yang dienkripsi. Panjang nilai IV adalah 16 bytes. Sehingga 

rata-rata penambahan ukuran file adalah 24 bytes. 

 

2. Hasil Pengujian Upload ke Cloud Storage 

Pada pengujian ini kecepatan upload tergantung dengan kecepatan internet. Pada proses upload ini 

terdapat 2 proses yang dikerjakan yaitu file dienkripsi terlebih dahulu setelah itu file diupload. 

Kecepatan internet yang digunakan untuk mendapatkan hasil dibawah ini yaitu: Kecepatan upload = 

1.56 Mbps. 
a. Pengujian Waktu Upload ke Google Drive 

Tabel 2. Pengujian Waktu Upload ke Google Drive 

No. Nama file Ukuran File Waktu Upload (detik) 

1 Test.txt 8 bytes 1.497308 

2 Test2.doc 1.124 kb 8.951589 

3 Test3.pdf 909 kb 8.022670 

4 Test4.xls 11,4 kb 1.317621 



5 Test5.ppt 1,652 kb 12.53986 

6 Test6.mp3 746 kb 6.910994 

7 Test7.png 15.7 kb 2.075408 

8 Test8.jpg 47 kb 2.005562 

9 Test9.mp4 12.219 kb 87.70365 

10 Test10.zip 31.980 kb 223.37221 

 

b. Pengujian Waktu Upload ke Dropbox 

Tabel 3. Pengujian Waktu Upload ke Dropbox 

No. Nama file Ukuran File Waktu Upload 

(detik) 

1 Test.txt 8 bytes 1.4757130 

2 Test2.doc 1.124 kb 8.4585020 

3 Test3.pdf 909 kb 6.4500930 

4 Test4.xls 11,4 kb 1.2600409 

5 Test5.ppt 1,652 kb 12.068243 

6 Test6.mp3 746 kb 6.1044580 

7 Test7.png 15.7 kb 1.2470860 

8 Test8.jpg 47 kb 1.4933590 

9 Test9.mp4 12.219kb 74.167981 

10 Test10.zip 31.980kb 195.7490 

Dari Tabel 2 dan Tabel 3 diatas terlihat bahwa yang mempengaruhi waktu upload file adalah 

ukuran file dan kecepatan internet pengguna. 

 
3. Hasil pengujian Integritas File 

Pada pengujian kali ini menilai apakah isi dari file yang disimpan di cloud storage berubah setelah 

dilakukan proses dekripsi. Pada Gambar 12, Gambar 13, dan Gambar 14 dibawah ini akan 

memperlihatkan file asli, file yang disimpan ke cloud storage, dan file yang didekripsi menggunakan 

sistem ini. File yang digunakan dalam pengujian ini adalah Test.txt. 

 

a. File Asli 

 
Gambar 12. File Asli Sebelum Enkripsi 

Pada Gambar 12 diatas adalah isi dari file Test.txt yang digunakan untuk pengujian integritas ini. 

 

b. File Pada Cloud Storage 



 
Gambar 13. File Terenkripsi pada Cloud 

Pada contoh file Test.txt pada Gambar 13 diatas dapat terlihat perbedaan isi dari file tersebut 
dengan file awal. File yang disimpan di cloud storage tidak dapat dibaca. 

c. File hasil Dekripsi 

 
Gambar 14.  File Hasil Dekripsi 

Pada Gambar 4.28 diatas terlihat bahwa isi file yang sudah didekripsi tidak terdapat perbedaan 

dengan isi file asli. 

3.6 Evaluasi Sistem 

Pada bagian ini akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja sistem yang sudah dilakukan pengujian pada subbab 

3.5. Evaluasi terhadap pengujian waktu, ukuran dan integritas dari file yang dienkripsi dan dekripsi. Dapat 

dilihat pada Tabel 1, semua tipe file yang diuji menghasilkan perubahan ukuran file yang dienkripsi bertambah 

rata-rata sebesar 24 bytes, karena dalam proses enkripsi menambahkan nilai initialization vector (IV) yang 

sebesar 16 bytes pada file. Selanjutnya untuk pengujian waktu enkripsi dan dekripsi, diambil dari Tabel 1, 

terlihat bahwa semakin besar ukuran file maka akan semakin lama juga proses enkripsi dekripsi file. Dan proses 

dekripsi pada sistem terlihat lebih cepat dari proses enkripsi.  

Pada proses pengujian waktu upload file ke cloud storage dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3, faktor yang 
mempengaruhi waktu upload adalah kecepatan internet dan ukuran file. Lalu yang terakhir adalah pengujian 

integritas file, dapat dilihat pada Gambar 12 yang merupakan isi file dari Test.txt dapat dibaca dengan jelas, lalu 

pada Gambar 13 isi file tersebut tidak bisa dibaca karena telah dilakukan enkripsi. Dan pada Gambar 14 adalah 

isi file yang sudah didekripsi tidak terlihat perubahan apapun dari segi isi file. Dengan ini terbukti keaslian dari 

file tidak berubah jika menyimpan file ke cloud storage menggunakan sistem ini. 

 

4 Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan dan diberikan saran sebagaiberikut: 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pengujian penerapan Algoritma AES dan RSA pada data yang akan di upload ke cloud 

storage maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan sistem pengamanan file yang akan disimpan ke cloud storage menggunakan algoritma 

AES dan RSA dilakukan dengan dua tahapan penting, Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah 

membuat proses enkripsi dan dekripsi terlebih dahulu dengan menggunakan AES untuk mengenkripsi 
dan mendekripsi isi dari file dan menggunakan RSA untuk mengenkripsi kunci dari AES. Tahapan 

selanjutnya adalah menghubungkan proses enkripsi dekripsi tersebut dengan cloud storage yang 

digunakan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Google Drive dan Dropbox. 



2. Pada proses enkripsi dan dekripsi file semakin besar ukuran file maka akan semakin lama juga waktu 

enkripsi dan dekripsi. Dan proses enkripsi hanya menambah beberapa bytes pada file. Serta koneksi 

internet menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi waktu upload. 

3. Isi dan ukuran file tidak berubah antara file asli dengan file yang sudah dilakukan enkripsi dan dekripsi. 

Keamanan file yang disimpan di cloud storage juga aman karena file tersebut tidak bisa dibaca jika 

tidak dienkripsi terlebih dahulu. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari sistem dan dari kesimpulan diatas dapat saran yang dapat diberikan kepada peneliti 

selanjutnya adalah Perlunya pengembangan tampilan antarmuka karena tampilan antarmuka pada sistem ini 

sangatlah tidak menarik. 
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