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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil implementasi, uji coba, dan evaluasi yang telah 

dilakukan, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Berdasarkan evaluasi kepuasan terhadap pengguna WineZ APP dapat 

disimpulkan bahwa WineZ APP memiliki kemampuan integrasi yang baik 

serta mudah digunakan walaupun inovasi yang ditawarkan biasa saja.  

2. Proses generate patch khususnya proses untuk pembuatan patch kode 

menggunakan Algoritma Miller-Myers berhasil menemukan Longest Common 

Subsequence dari dua buah kode yang sama, tetapi dalam versi yang berbeda 

kemudian menghasilkan Shortest Edit Script yang dapat digunakan sebagai 

panduan untuk melakukan modifikasi kode. Hal ini dibuktikan dengan 

dihasilkannya patch folder yang mewakili seluruh modifikasi yang telah 

dilakukan dan dapat dijadikan panduan untuk memodifikasi suatu proyek 

Android.  

3. Proses apply patch telah berhasil melakukan integrasi dengan penggunaan 

lebih dari satu patch folder dengan baik. Proyek yang dihasilkan dari proses 

ini terbukti memiliki tampilan dan fungsionalitas yang sama dengan proyek 

yang diintegrasi secara manual. Proses ini membuat kesalahan saat integrasi 

kode dapat diminimalisasi dan aplikasi Android dapat diselesaikan lebih cepat. 
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4. Ada beberapa kondisi khusus yang dapat menyebabkan integrasi 

menggunakan plug in tidak sesuai dengan integrasi secara manual. Namun, 

dengan ketelitian dan pembagian tugas yang baik antara tim pengembang 

aplikasi, kondisi-kondisi ini dapat diantisipasi dan error dapat dihindari. 

 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian 

berikutnya adalah sebagai berikut 

1. Penelitian ini menggunakan Algoritma Miller-Myers sebagai metode untuk 

menemukan Longest Common Subsequence dan Shortest Edit Script dari dua 

buah kode. Algoritma ini memang efektif dan dapat digunakan untuk 

membandingkan file kode apapun yang berbasiskan teks. Namun, dalam 

kondisi khusus Algoritma Miller-Myers dapat menghasilkan edit script yang 

berlebihan. Pada kondisi penggantian nama variabel secara keseluruhan 

misalnya. Jika pada suatu kode, nama variabel dinganti secara keseluruhan, 

algoritma ini akan menghasilkan beberapa edit script yang berisikan perintah 

hapus dan tambah. Dengan menggunakan metode lain dalam penelitian yang 

akan datang, seperti algoritma yang bersifat language aware atau metode 

change logging, pembuatan edit script yang berlebihan ini dapat dihindari. 

2. Penelitian ini masih dibuat secara khusus untuk proyek aplikasi Android yang 

menggunakan kode-kode dalam bahasa Java atau XML. Berdasarkan hasil 

evaluasi dari para pengguna dan melihat manfaat dari penelitian ini, maka 

dapat dibuat suatu penelitian baru yang dapat melakukan patching terhadap 
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suatu proyek selain proyek aplikasi Android dan dengan bahasa pemrograman 

yang berbeda, misalnya untuk VB, C#, PHP, HTML, CSS atau Javascript. 

3. Penelitian ini masih menggunakan metode sederhana untuk memeriksa 

modifikasi yang dilakukan terhadap resources file. Saat ini pemeriksaan 

resources file yang mengalami modifikasi masih dilihat berdasarkan ukuran 

file, dan tanggal terakhir file dimodifikasi. Dengan menggunakan metode lain 

pada penelitian berikutnya, seperti pemeriksaan hash code pada gambar atau 

suara, efektifitas dari aplikasi yang dibuat dapat ditingkatkan. 

4. Patch Folder yang dihasilkan masih merupakan file mentah yang tidak 

terenkripsi. Hal ini dapat menjadi berbahaya jika patch folder dikirimkan 

melalui jaringan baik intranet maupun internet. Pengiriman patch folder 

dengan data mentah melalui jaringan dapat membuat informasi-informasi 

yang sifatnya tertutup dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang 

tidak berkepentingan. Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya dapat 

dilakukan proses enkripsi terhadap patch folder sehingga data terlindungi.
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