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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada BAB V bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari penulis 

berkaitan dengan kriptografi dengan menggunakan metode Rivest Shamir 

Adleman, sebagai berikut:  

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pelaksanaan tugas akhir pembangunan aplikasi kriptografi file 

menggunakan  algoritma metode Rivest Shamir Adleman mulai dari tahap analisis, 

perancangan sampai dengan implementasi sistem, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Telah dibangun aplikasi kriptografi yang terhubung dengan web server dan 

dapat melakukan enkripsi dan dekripsi file dengan menggunakan metode 

Rivest Shamir Adleman dintegrasikan dengan metode Advanced Encryption 

System, dimana hal ini dapat meningkatkan pengamanan file (data) user. 

2. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, aplikasi ini berhasil 

mengimplementasikan proses enkripsi dan dekripsi untuk mengamankan file. 

Hal ini dibuktikan melalui pengujian yang telah dilakukan bahwa semua file 

yang dienkrip dapat dikembalikan ke file semula dalam proses dekripsi dan 

file tidak mengalami perubahan serta berhasil untuk pengiriman maupun 

untuk diri sendiri.  

3. Proses generate news keys atau penggantian pasangan kunci publik dan privat  

berhasil dilakukan. 
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5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan guna mengatasi kekurangan 

pada aplikasi ini dan untuk pengembangan lebih lanjut bagi pembaca tugas akhir 

ini secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Untuk proses enkripsi, pengembang diharapkan agar dapat mengupload 

jumlah maksimal file yang lebih banyak dan ukuran yang lebih besar 

setiap file tanpa harus mengurangi performa aplikasi pada saat proses 

enkripsi dan dekripsi. 

2. Diharapkan pengembang dapat menggunakan bahasa pemrograman dan 

kombinasi metode-metode yang lain agar dapat memberikan keamanan file 

yang lebih baik untuk pengiriman file dari server ke client atau dari client 

ke client. 

3. Untuk proses pemilihan penerima file diharapkan agar pengembang dapat 

mengirimkan file  client/user lebih dari satu penerima. 

4. Untuk lebih meningkatkan kenyamanan pemakai aplikasi, perlu dilakukan 

pengembangan desain dan fitur- fitur yang lebih banyak. 

5. Untuk lebih meningkatkan keamanan pasangan kunci pada proses 

pembangkitan kunci, pengembang diharapkan dapat melakukan 

penambahan bilangan prima yang lebih banyak dan lebih besar nilainya. 

 


