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Copyright and reuse: 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi NeFi mempermudah dan mempercepat dalam melakukan transfer data.  

Rata-rata waktu transfer memiliki perbedaan waktu yang cukup signifikan ketika 

ukuran file yang ingin dikirim semakin besar. Untuk waktu pairing antara 

bluetooth dan aplikasi NeFi memiliki perbedaan yang cukup tipis. Keunggulan 

bluetooth karena dapat menyimpan informasi perangkat smartphone yang 

sebelumnya telah melakukan transaksi pengiriman data, tetapi jika belum pernah 

melakukan pengiriman data maka aplikasi NeFi masih lebih cepat dalam proses 

pairing. Keunggulan aplikasi NeFi terdapat pada jumlah interaksi yang lebih 

sedikit dalam mengirimkan file. Pada penilaian tingkat usability dan usefulness 

aplikasi NeFi sudah cukup baik, walaupun masih memiliki kekurangan minor 

yang dapat diperbaiki sehingga aplikasi menjadi lebih user-friendly. Aplikasi 

NeFi sudah dapat memberikan peningkatan dalam kemudahan dan kecepatan 

untuk melakukan pengiriman file antar smartphone. 

 

5.2 Saran 

 Untuk saran pengembangan aplikasi transfer data ini, yang harus 

ditingkatkan adalah tampilan antar muka yang lebih baik agar seluruh pengguna 

smartphone dapat menggunakannya dengan mudah. Lalu, untuk perbandingan 
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waktu transfer yang lebih presisi dapat dilakukan dengan menulis aplikasi pada 

bahasa programming low-level agar setara dengan bluetooth dan mencatat waktu 

dari aplikasi yang dibangun.  

Saran berikutnya adalah untuk peningkatan fungsionalitas aplikasi. Pada 

aplikasi ini belum memiliki sistem kompresi data sehingga data yang dikirim 

masih cukup besar. Jika ditambahkan fitur kompresi maka diharapkan kecepatan 

transfer data dapat meningkat. Lalu, aplikasi dapat ditambahkan sistem keamanan 

data menggunakan enkripsi agar data yang dikirim dapat menjaga kerahasiaannya. 
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