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PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Setelah tahapan-tahapan pembangunan aplikasi dari rancang bangun telah

diselesaikan. Dari pengumpulan data, analisa dan perancangan, tahapan

implementasi dan pengujian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancang bangun aplikasi Filecryptor atau file enkripsi ini berhasil

melakukan enkripsi terhadap berbagai jenis file yaitu file document,

gambar dan audio-video. Serta dekripsi file tersebut dapat dikembalikan

dengan baik tanpa ada kesalahan atau merusak data.

2. Hasil pengujian perbandingan ukuran pada tabel 5.3 memperlihatkan

bahwa file yang dienkripsi memiliki perbedaan ukuran yang tidak terlalu

signifikan yaitu sekitar 30 byte sampai dengan 50 byte. Hasil dari

pengujian ini bahwa file yang telah terenkripsi tidak akan memakan

terlalu banyak memory.

3. Hasil dari pengujian pada tabel 5.5 membuktikan bahwa AES-128

memiliki kecepatan yang cukup baik untuk diterapkan pada mobile device,

yaitu memiliki rata-rata kecepatan 1mB per detik untuk proses

pengenkripsian.

4. Kekurangan dari fitur sistem pengiriman email yang dirancang penulis

adalah ketika pengguna menggunakan jaringan wi-fi. Apabila pengguna

menggunakan jaringan wifi saat melakukan pengiriman email maka

transmisi data tersebut tidak memiliki keamanan yang baik.

5. Dalam pengujian keamanan penulis tidak menemukan tools yang dapat

melakukan cracking terhadap file yang telah terenkripsi. Serta file yang
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telah terenkripsi memiliki hash file, sehingga aplikasi mengetahui apabila

telah terjadi tempering atau perubahan terhadap file terenkripsi.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis serta kesimpulan

diatas, maka berikut ini adalah saran penulis untuk mengembangkan aplikasi

serupa pada penelitian lain yaitu:

1. Aplikasi ini memiliki kekurangan dalam hal keamanan transmisi data dari

aplikasi ke server. Transmisi tersebut masih dapat terlihat jelas dari

program sniffing yang dijalankan dalam lingkup wi-fi. Maka dari itu

penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya, untuk mengembangkan

keamanan dalam transmisi data baik menggunakan enkripsi terhadap

transmisi data yang dikirimkan oleh aplikasi. Atau mengembangkan suatu

sistem baru yang dapat menggantikan sistem pengiriman email.

2. Pengembangan enkripsi pada mobile device tidak hanya bergantung pada

enkripsi file saja, dalam melalui tahapan penelitian ini penulis melihat dan

mempelajari bahwa banyak sekali cara untuk mengamankan data. Mulai

dari menggunakan sistem vault encryption, cloud storage, atau seperti

yang dilakukan penulis yaitu enkripsi perfile . Penulis menemukan bahwa

keamanan komputer merupakan suatu seni kreatifitas dalam

perancangannya, tidak ada suatu keamanan yang benar-benar aman, dan

tidak ada aturan baku dalam merancang sistem keamanan komputer.

3. Pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada kecepatan pemrosesan

selain daripada keamanan enkripsi file, yaitu menggunakan algoritma

AES-128. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan dua buah gabungan

algoritma, atau menggunakan AES-256.

4. Dengan berkembangnya teknologi cloud computing, yaitu penyimpanan

data dan file diserver yang terkoneksi degnan internet. Penulis

menyarankan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan

mengenkripsi file dalam lingkup cloud computing.


