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BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
3.1 Tahapan Penelitian 

 

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan proses yang akan dilakukan, untuk itu 

penulis membuat kerangka bagan seperti Gambar 3.1 berikut ini: 

 
 

Gambar 3. 1 Kerangka Pikir 
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3.1.1 Identifikasi Masalah 
 

Pada tahap identifikasi masalah, merupakan tahap menentukan topik 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Penulis menemukan 

permasalahan pada keamanan data yang disimpan di cloud storage. Meskipun 

saat ini cloud storage yang digunakan dalam penelitian ini (Google Drive dan 

Dropbox) termasuk relatif aman namun kedepannya kita tidak tahu apakah akan 

ada orang yang bisa mengambil data penting yang disimpan di cloud storage. 

3.1.2 Studi Pustaka 
 

Tahap studi pustaka merupakan dasar pengetahuan terhadap penelitian yang 

akan dilakukan terkait melakukan enkripsi data yang akan diunggah ke cloud 

storage dan mendekripsi data yang diunduh dari cloud storage menggunakan 

algoritma AES dan RSA. 

3.1.3 Perancangan Sistem 
 

Pada tahap ini, Penulis membuat rancangan sistem mulai dari merencanakan 

proses bisnis dari sistem, menganalisa workflow dari sistem, mendesain proses 

bisnis secara rinci dan membuat desain pemrograman. Untuk workflow dari 

sistem ini akan dijelaskan menggunakan dua gambar pada Gambar 3.2 dan 

Gambar 3.3 berikut: 
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Gambar 3. 2 Alur Proses Enkripsi 

Proses ini dimulai dengan pengguna login kedalam sistem lalu memilih berkas 

yang ingin disimpan ke cloud storage. Lalu pengguna memasukan file yang 

akan dienkripsi. Selanjutnya file tersebut dienkripsi menggunakan algoritma 

AES menggunakan sebuah kunci AES. Proses AES yang dilakukan adalah 

melakukan ekspansi kunci lalu melakukan tahapan addRoundkey, subBytes, 

shiftRows, mixColumns. Proses ini dilakukan sebanyak 10 ronde. 

Hasil dari tahap ini adalah sebuah kunci AES dan naskah yang terenkripsi. Lalu 

untuk mengamankan kunci AES digunakan kunci Publik dari algoritma RSA 

untuk mengenkripsi kunci AES. File yang sudah dienkripsi tersebut siap 

diupload ke cloud storage. 
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gambar 3. 3 Proses Dekripsi 

Proses dekripsi ini dimulai dengan pengguna memilih file yang akan didekripsi. 

Selanjutnya sistem akan mendekripsi kunci AES yang terenkripsi 

menggunakan kunci privat dari algoritma RSA dan menghasilkan kunci AES. 

Lalu sistem mendekripsi file tersebut dengan menggunakan kunci AES yang 

sudah didekripsi. Proses dekripsi AES yang digunakan pada tahap ini adalah 

inverseAddRoundKey, inverseShiftRows, inverseSubBytes, dan 
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inverseMixcolumns. Sama seperti enkripsi, proses ini dilakukan sebanyak 10 

ronde. File yang sudah didekripsi akan terdownload ke komputer pengguna. 

3.1.4 Implementasi Sistem 
 

Pada tahap ini penulis mengimplementasikan hal yang sudah direncanakan 

pada tahap sebelumnya. Penulis mulai mengembangkan sistem sesuai dengan 

desain dan workflow, yaitu membuat sistem enkripsi dan dekripsi menggunakan 

algoritma AES yang dapat dilihat pada subbab 2.7 dan RSA pada subbab 2.8 

dan mengintegrasikannya ke cloud storage. 

 

 

3.1.5 Pengujian Sistem 
 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan 

pada tahap sebelumnya, Terdapat dua pengujian yaitu pengujian fungsionalitas 

dari sistem menggunakan blackbox testing. Dan pengujian waktu, ukuran dan 

integritas dari file. File yang diuji berjumlah sepuluh file dengan ekstensi yang 

berbeda yaitu file dokumen (.txt, .xls, .ppt, .doc, .pdf), audio (.mp3), gambar 

(png, jpg), file kompresi (.zip) dan video (.mp4). 

3.1.6 Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap sistem, evaluasi yang dilakukan 

adalah melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengenkripsi dan 

mendekripsi file, dan juga waktu yang diperlukan untuk mengupload file ke 

cloud storage, perubahan ukuran file pada proses enkripsi dan dekripsi file, dan 

melihat hasil pengujian integritas dari file, apakah file berubah atau tidak 

setelah dilakukan enkripsi dan dekripsi. 

3.1.7 Dokumentasi 
 

Pada tahap ini penulis merangkum penelitian yang dilakukan mulai dari metode 

yang digunakan, tahapan perancangan sistem, implementasi dan 

pengembangan sistem dan luaran dari penelitian yang dilakukan. Dan laporan 
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ini dapat menjadi referensi pembaca yang ingin mengembangkan sistem 

enkripsi file pada cloud storage kedepannya. 

 

 
3.2 Perangkat Penelitian 

 

Penulis menggunakan perangkat perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) sebagai berikut dalam penelitian ini: 

a. Perangkat Keras (Hardware): 

1. System Model : Acer Aspire Z3-451 

2. Processor : AMD Richland A-10-5757M 

3. RAM : 4 GB 

4. Harddisk : 500 GB 

b. Perangkat Lunak (Software): 

1. Sistem Operasi Windows 10 Pro Education 64-bit 

2. Aplikasi yang digunakan: 

a. Microsoft Word 2016 sebagai alat untuk menyusun dokumen. 

b. Visual Studio Code sebagai alat untuk pengolahan kode. 

c. Layanan Internet: 

Penyedia Layanan Internet: First Media 

Kecepatan Upload: 1,56 Mbps 

Kecepatan Download: 7,92 Mbps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

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]  
 

3.3 Jadwal Penelitian 

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian 
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