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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Sistem 

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen terintegrasi yang dapat dioperasikan. 

Dengan masing-masing elemen ditentukan secara eksplisit dan memiliki kemampuan 

terbatas, bekerja dengan sinergi untuk melakukan proses penambahan nilai untuk 

memungkinkan seorang pengguna menyelesaikan kebutuhannya dengan keluaran yang 

ditentukan dan kemungkinan berhasil. Sistem berasal dari bahasa yunani "systema" 

yang berarti "ditempatkan bersama". Berbagai area bisnis dan teknis memiliki arti 

sistem yang berbeda (C. S. Wasson, 2006). 

2.2 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 (National Institute and Technology, 2009). 

Dalam lingkungan IT diperlukan karakteristik yang memungkinkan penyediaan 

sumber daya IT secara efektif. Berikut adalah 6 karakteristik yang umum terdapat pada 

lingkungan cloud (Thomas Erl, Zaigham Mahmood & Ricardo Puttini, 2013): 

1. Pemakaian sesuai dengan permintaan 

2. Dapat diakses dari mana saja. 

3. Multitenancy atau memungkinkan setiap pengguna layanan cloud dapat berbagi 

daya komputasi dengan pengguna lainnya. 

4. Elastisitas, yaitu kemampuan cloud yang otomatis dapat mengukur sumber 

daya IT yang dibutuhkan oleh pengguna cloud. 

5. Pemakaian yang terukur. Cloud memiliki kemampuan untuk memantau 

penggunaan sumber daya IT, sehingga pengguna cloud hanya membayar sesuai 
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besar sumber daya IT yang digunakan. 

6. Resiliensi. Dalam cloud resiliensi mengarah pada redudansi sumber daya IT 

pada cloud yang sama namun pada lokasi server fisik yang berbeda 

Terdapat tiga model layanan yang paling umum dalam lingkungan cloud tiga model 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Infrastructure as a Service (IaaS). Model layanan IaaS menawarkan konsumen 

cloud sebuah infrastruktur sumber daya IT berbasis infrastruktur "mentah" yang 

memiliki kontrol administratif yang tinggi. 

2. Platform as a Service (PaaS). Model layanan PaaS memungkinkan provider 

cloud untuk menawarkan sebuah lingkungan cloud yang sudah di konfigurasi 

sehingga konsumen bisa menggunakannya untuk membuat dan mendeploy 

layanan cloud. Namun hal ini mengurangi tingkat kontrol administratif. 

3. Software as a Service (SaaS). Model layanan SaaS adalah model layanan cloud 

yang berbentuk produk sehingga konsumen cloud dapat langsung 

menggunakan perangkat lunak berbasis cloud yang disediakan oleh provider 

cloud. 

Sebuah model penerapan cloud merepresentasikan suatu tipe spesifik dari lingkungan 

cloud, yang biasanya dibedakan dengan kepemilikan, ukuran dan akses dari cloud. 

Terdapat 4 model penerapan cloud yang umum yaitu: 

1. Public Cloud. Public Cloud adalah sebuah lingkungan cloud yang dimiliki oleh 

penyedia layanan cloud pihak ketiga dan lingkungan cloud ini dapat diakses 

oleh publik. 

2. Community cloud. Community Cloud adalah sebuah lingkungan cloud yang 

mirip seperti publik cloud yang membedakan hanyalah jika community cloud 

hanya dapat diakses oleh sebuah komunitas tertentu. 

3. Private cloud. Private Cloud adalah lingkungan cloud yang dimiliki oleh 

sebuah organisasi. Private cloud memungkinkan organisasi untuk 

menggunakan cloud untuk mensentralisasi akses sumber daya IT yang ada di 
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bagian, lokasi, dan departemen perusahaan yang berbeda. 

4. Hybrid cloud. Hybrid cloud adalah lingkungan cloud yang terdiri dari 2 atau 

lebih model penerapan cloud yang berbeda. Misalnya seorang pengguna cloud 

dapat memilih menggunakan layanan cloud untuk data sensitif pada sebuah 

private cloud dan layanan cloud yang tidak sensitif pada sebuah public cloud. 

2.3 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 (Aaron Wheeler dan Michael Winburn,2015). 

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 (Nedbal dan Stienger,2014). 

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 (Dorothy E. Denning, 1982). 

2.5 Kriptografi 
 

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengirim pesan secara rahasia 

dengan menyamarkan isi pesan, sehingga hanya orang yang dituju yang dapat melihat 

isi pesan asli yang dikirim. Kriptografi berasal dari bahasa yunani, kryptos yang berarti 

tersembunyi dan graphein yang berarti untuk menulis. Pesan asli yang belum 



8 

Gading Nova Ardana,2021 

Sistem Keamanan Data Menggunakan Algoritma AES dan RSA Pada Cloud    Storage 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Informatika 

[www.upnvj.ac.id – ww.library.upnvj.ac.id – www.repository.ac.id]  
 

disembunyikan/disamarkan disebut plaintext. Sedangkan pesan yang sudah 

disamarkan disebut ciphertext. Proses merubah plaintext menjadi ciphertext disebut 

enkripsi. Dan proses merubah ciphertext menjadi plaintext disebut dekripsi (Richard 

A. Mollin, 2007). 

 

2.6 Algoritma Kriptografi Modern 
 

Kriptografi modern dioperasikan menggunakan komputer seperti gambar, teks dalam 

bentuk digital. pada algoritma kriptografi modern terdiri dari 2 jenis, 2 jenis algoritma 

itu memiliki perbedaan pada tipe kunci yang digunakan. 

2.6.1 Algoritma Simetris 
 

Pada algoritma simetris menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi dan 

mendekripsi data. Sehingga keamanan algoritma simetris bergantung pada 

kerahasiaan kuncinya. Jadi siapapun yang mempunyai kuncinya bisa 

mendekripsi pesan dan melihat isi dari pesan tersebut. Berikut adalah beberapa 

contoh algoritma yang termasuk dalam algoritma simetris: 

1. AES (Advanced Encryption Standard) 

2. Blowfish 

3. DES (Data Encryption Standard) 

4. Twofish 

2.6.2 Algoritma Asimetris 
 

Algoritma asimetris disebut juga algoritma kriptografi kunci publik. Konsep ini 

ditemukan pada tahun 1970an. Algoritma asimetris memiliki dua buah kunci 

yaitu kunci publik dan kunci privat. Konsep yang digunakan dalam algoritma 

ini adalah naskah yang dienkripsi menggunakan kunci kunci private hanya 

dapat didekripsi menggunakan kunci publik dan naskah yang dapat di dekripsi 

menggunakan kunci publik dapat dipastikan telah dienkripsi dengan kunci 

privat. Dan sebaliknya naskah yang dienkripsi menggunakan kunci publik 

hanya dapat di dekripsi menggunakan kunci privat (Sentot Kromodimoeljo. 

2009). Berikut adalah beberapa algoritma asimetris: 
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1. Digital Signature Algorithm 

2. RSA Algorithm 

3. Diffie-Hellman 

 
 

2.7 Enkripsi dan Dekripsi 
 

Dalam buku berjudul An Introduction to Cryptography (PGP Corporation, 2002). 

Enkripsi adalah metode untuk menyembunyikan ini dari suatu plaintext menggunakan 

metode tertentu agar tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki hak. Plaintext 

disini merupakan data yang bisa dibaca dan dimengerti tanpa perlu menggunakan cara- 

cara tertentu. Sedangkan Dekripsi adalah proses untuk merubah kembali ciphertext 

atau teks yang dienkripsi menjadi plaintext kembali. 

Dalam proses enkripsi dan dekripsi dibutuhkan suatu kunci untuk 

mengimplementasikannya. Kunci tersebut dibuat saat proses enkripsi yang digunakan 

dalam proses dekripsi untuk mengubah ciphertext menjadi plaintext. Gambar 2.1 

berikut menunjukan proses enkripsi dan dekripsi. 

 
Gambar 2. 1 Proses Enkripsi dan Dekripsi 

 
2.8 AES 

2.8.1 Pengertian 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 
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AES menggunakan kunci enkripsi yang lebih besar dari DES yaitu 128bit, 192 

bit, atau 256 bit (Sentot Kromodimoeljo. 2009). 

2.8.2 Cara Kerja AES 
 

Menurut (Sentot Kromodimoeljo. 2009) berikut adalah gambaran cara kerja 

enkripsi AES 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. Pada 

Gambar 2.2 berikut menjelaskan tentang alur kerja dari AES. 
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Gambar 2. 2 Cara Kerja AES 

 

 

Rumus matematis pada proses enkripsi dengan kunci K adalah 

 
C = Ek (P) (1) 

 
Dan rumus pada proses dekripsi dengan kunci K adalah 

 
P = Dk (C) (2) 

 

Jumlah putaran (Nr) bergantung pada besar kunci yang digunakan. Jumlah 

putaran yang dilakukan pada kunci sebesar 128bit, 192bit, 256bit akan 

ditunjukan pada Tabel 2.2 berikut: 
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Tabel 2. 1 Jumlah Putaran 

 
 Besar kunci (Nk) 

dalam words 

Besar Blok (Nb) 

dalam words 

Jumlah Putaran 

(Nr) 

AES-128 4 4 10 

AES-192 6 4 12 

AES 256 8 4 14 

2.8.3 Ekspansi Kunci AES 

Pada Gambar 2.2 terlihat proses addroundkey digunakan pada setiap ronde 

enkripsi. Dalam proses enkripsi dan dekripsi akan dilakukan proses addRoundkey 

sebanyak sebelas kali. Jadi jumlah Roundkey yang digunakan pada AES 128 adalah 

sebanyak 10 buah. Pada proses ekspansi kunci ini, kunci dalam bentuk string yang 

berukuran 16 karakter akan diubah menjadi bilangan hex yang bisa dilihat pada tabel 

ASCII setelah itu akan dilakukan beberapa operasi seperti pada Gambar 2.3 berikut: 

 

Gambar 2. 3 Proses Ekspansi Kunci 

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] 
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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 Tabel 2. 1 berikut: 

 

Tabel 2. 2 Tabel RCon 
 

KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7 KR8 KR9 KR10 

01 02 04 08 10 20 40 80 1b 36 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

 

 

 
2.8.4 Proses Enkripsi AES 

Setelah melakukan proses penjadwalan kunci maka selanjutnya bisa dilakukan proses 

enkripsi yang pertama harus dilakukan adalah mencari bilangan hexa dari teks yang 

akan dienkripsi. bilangan hexa yang didapatkan dari tabel ASCII, lalu bilangan hexa 

tersebut di enkripsi dengan metode sebagai berikut: 

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. Proses addRoundkey dapat dilihat 

pada Gambar 2.4: 
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Gambar 2. 4 Operasi addRoundkey 

Sumber : Algoritma Kriptografi AES Rijndael,2009 

2. SubBytes 

Mensubstitusi hasil dari proses AddRoundKey dengan tabel S-Box. Tabel S-box 

terdiri dari 16x16 baris dan kolom. Tabel S-box diperlihatkan pada Gambar 

2.5. Dan pada Gambar 2.6 adalah proses dari SubBytes. 
 

 

Gambar 2. 5 Tabel S-box 
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Gambar 2. 6 Proses SubBytes 

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. 

Gambar 2.7 memperlihatkan proses dari ShiftRows. 
 

 

Gambar 2. 7 Proses ShiftRows 

4. MixColumns 

Proses perkalian hasil shiftRows dengan matriks konstan: 
 

02 03 01 01 
01 02 03 01 
01 01 02 03 
03 01 01 02 

Proses MixColumns akan dilakukan diperlihatkan pada Gambar 2.8 berikut: 
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Gambar 2. 8 Pross MixColumns 

5. AddRoundkey 

Pada tahap ini kita melakukan XOR dari hasil proses sebelumnya dengan 

matrix Roundkey 1 dari ekspansi kunci dan melakukan semua proses di atas 

hingga iterasi ke-10. Namun pada iterasi terakhir tidak dilakukan MixColumns 

2.8.5 Proses Dekripsi AES 

Pada proses dekripsi AES tahapan yang dilakukan adalah berkebalikan dari proses 

enkripsi. Berikut adalah proses dekripsi pada AES: 

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. Tabel 

Inverse S-box diperlihatkan pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2. 9 Tabel Inverse S-box 

4. InverseMixColumns 

Proses perkalian hasil dari InverseShiftRows dengan matrix berikut: 
 

0𝑒 0𝑏 0𝑑 09 
09 0𝑒 0𝑏 0𝑑 
0𝑑 09 0𝑒 0𝑏 
0𝑏 0𝑑 09 0𝑒 

 

Setelah itu proses diatas diulang sebanyak 9 kali dan pada ronde ke-10 yang 

dilakukan hanya invereShiftRows dan inverseaddRoundKey 

2.8.6 Metode Operasi Cipher Blok 

Pada cipher blok, rangkaian bit teks asli dibagi menjadi blok-blok dengan 

panjang yang sama. Enkripsi dan dekripsi dilakukan terhadap blok bit teks asli dengan 

menggunakan bit kunci yang berukuran sama dengan block teks aslinya (pramudita, 

2009). Gambar 2.10 berikut adalah gambaran dari metode cipher blok pada enkripsi 

dan dekripsi. 

 

 

Gambar 2. 10 Skema Cipher Blok 

AES yang digunakan pada penelitian ini adalah AES-CBC, CBC adalah cipher- 

block-chaining. Metode ini dipilih karena pada CBC blok yang identik tidak memiliki 

cipher yang sama. Secara keseluruhan metode ini hanya sedikit berbeda dengan proses 

enkripsi dan dekripsi normal AES. Gambar 2.11 dan Gambar 2.12 berikut merupakan 

cara kerja dari enkripsi dan dekripsi AES-CBC secara garis besar. 
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Gambar 2. 11 Proses Enkripsi AES-CBC 
 

 

 

 

Gambar 2. 12 Proses Dekripsi AES-CBC 

Misalnya blok pertama memiliki indeks 1, maka rumus untuk enkripsi pada 

metode CBC adalah 

Ci = Ek (Pi ⊕ Ci-1), C0 = IV (1) 
 

Dan rumus untuk dekripsi pada metode CBC adalah 

 
Pi = Dk (Ci) ⊕ Ci-1, C0 = IV (2) 

 
Dengan Ci adalah teks cipher pada blok i, Pi adalah teks asli pada blok i, Ek dan Dk 

adalah fungsi enkripsi dan dekripsi yang digunakan. Dan IV adalah Initialization 

Vector 

Pada metode CBC ini setiap blok dari teks asli dilakukan XOR dengan hasil 

enkripsi blok sebelumnya yang kemudian baru dilakukan enkripsi. Jadi setiap blok- 

blok akan saling bergantung satu sama lain. Yang berbeda hanya pada blok pertama, 

yang menjadi nilai untuk XOR nya adalah initialization Vector (IV). IV adalah string 

acak yang digunakan dalam enkripsi dan dekripsi AES-CBC. Nilai IV haruslah acak 
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untuk setiap kali proses enkripsi dekripsi. Sama seperti kunci rahasia, IV yang 

digunakan haruslah sama ketika mengenkripsi dan mendekripsi file atau string. Yang 

membedakan adalah IV tidak bersifat rahasia. Oleh sebab itu dalam penelitian ini IV 

disimpan pada setiap file yang dienkripsi. Jadi setiap file yang dienkripsi dibaris 

pertama memiliki IV yang berbeda-beda yang nanti akan digunakan untuk mendekripsi 

file. 

 

2.9 RSA 

2.9.1 Pengertian 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 (Richard A. Mollin, 2007). 

RSA dapat digunakan untuk key distribution termasuk key exchange. Dan juga 

digunakan dalam digital signature. Karena RSA merupakan sistem pertama yang 

dapat digunakan untuk persebaran kunci dan digital signature, RSA menjadi 

salah satu sistem kriptografi kunci publik yang terpopuler (Sentot 

Kromodimoeljo. 2009). 

2.9.2 Cara Kerja RSA 
 

Secara garis besar berikut adalah cara kerja dari algoritma RSA (Sentot 

Kromodimoeljo.2009): Langkah awalnya adalah pengguna memilih dua 

bilangan prima menggunakan random number generator yang sangat besar kita 

misalkan p dan q besarnya lebih dari 200 digit. Lalu untuk n =pq, jika p dan q 

diketahui maka akan mudah menggunakan fungsi Euler yaitu 

φ(n) = (p − 1) (q − 1) (1) 

 

Lalu pengguna memilih bilangan e antara 1 dan φ(n) yang koprima dengan φ(n) 

lalu menginvers dari e modulo φ(n). 
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d ≡ e −1 (mod φ(n)) (2) 
 

hal ini dapat dilakukan menggunakan extended Euclidean algorithm. Lalu 

selanjutnya pengguna kemudian mempublikasikan kunci publiknya 

KE = (n, e) (3) 
 

dan pengguna juga membuat kunci privatnya 
 

KD = (n, d) (3) 
 

Rumus untuk mengenkripsi atau mendekripsi menggunakan kunci publik adalah 

Me mod n (4) 

M merupakan naskah asli (menggunakan bilangan bulat) jika dalam proses 

mengenkripsi, atau merupakan naskah terenkripsi jika dalam proses mendekripsi. 

Rumus untuk mengenkripsi atau mendekripsi menggunakan kunci privat adalah 

Md mod n (5) 

 
Dapat dilihat bahwa naskah yang dienkripsi menggunakan kunci publik dapat di 

dekripsi menggunakan kunci privat: 

(Me)d ≡ Med ≡ M (mod n) (6) 

 
Naskah yang dienkripsi menggunakan kunci privat dapat di dekripsi 

menggunakan kunci publik: 

(Md)e ≡ Mde ≡ M (mod n). 

 
Secara umum, jika f ≠ d (mod φ(n)) maka 

 
(Me)f ≠M (mod n) (7) 

Ini berarti sesuatu yang dienkripsi menggunakan kunci publik tidak dapat 

didekripsi selain menggunakan kunci privat. Juga, jika f ≠ e (mod φ(n)) 

maka secara umum 
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(Md)f ≠ M (mod n) (8) 

 
yang berarti sesuatu yang dienkripsi menggunakan kunci privat tidak dapat 

didekripsi selain menggunakan kunci publik. Inti keamanan dari RSA adalah 

meskipun mengetahui n dan d secara umum tidak membantu dalam mencari e 

yang merupakan invers modulo φ(n). 

 

2.10 Penelitian Terkait 
 

Sistem keamanan untuk cloud storage telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fachry, Ari Kusyanti, dan Kasyful Amron 

(2018). Dalam penelitian ini fachry dkk melakukan pengujian menggunakan AES dan 

Shamir secret sharing untuk mengenkripsi data menjadi tiga nilai dan menggunakan 

shamir secret sharing untuk menyimpan tiga nilai tersebut pada tiga cloud storage yang 

berbeda. Lalu penelitian selanjutnya oleh Dr. Rajamohan Parthasarathy (2019), dalam 

penelitian ini Dr. Rajamohan dkk menggunakan algoritma RSA untuk mengenkripsi 

data dalam lingkungan cloudnya agar hanya pengguna yang memiliki hak yang bisa 

mengaksesnya. Meskipun ada pengguna yang tidak memiliki hak sengaja atau tidak 

sengaja mengakses data tersebut, ia tidak akan bisa mendekripsi data tersebut ke bentuk 

asli. 

Penelitian selanjutnya adalah milik Bokefode Jayant D. dkk (2015). Pada penelitian ini 

Bokefede dkk membahas tentang kriptografi pada sistem role-based access control 

untuk mengamankan penyimpanan data pada cloud storage. Pada penelitian ini role- 

based access control digabung dengan AES dan RSA untuk mengamankan 

penyimpanan cloud yang memungkinkan sebuah organisasi mengunggah data secara 

aman pada public cloud. 
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