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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari empat puluh data pesan yang dikirim, tidak satupun data pesan dapat 

dibuka oleh penyadap. Hasil ini membuktikan implementasi end to end encryption 

pada aplikasi yang dibangun oleh penulis, yaitu walrus messenger telah berhasil 

dilakukan. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian dan percobaan yang sudah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi end to end encryption berhasil 

dilakukan dengan menggunakan algoritma enkripsi AES dan RSA serta algoritma 

message-digest MD5. 

Selain hal di atas, tentunya sistem aplikasi mobile internet messaging ini tidak 

luput dari keterbatasan. Pada arsitektur sistem, tergambar jelas bahwa sistem ini 

bergantung kepada Google Cloud Messaging (GCM) untuk dapat mengirimkan pesan 

ke perangkat Android. Pada percobaan yang dilakukan, terkadang pesan yang dikirim 

oleh GCM ke perangkat Android akan mengalami pending jika pada saat itu tidak 

terdapat koneksi internet yang reliable atau mumpuni. Dengan demikian pesan yang 

dikirim oleh GCM tidak dapat langsung diterima oleh perangkat Android, bahkan 

terkadang untuk waktu yang sangat lama. Pada keadaan ini penulis tidak dapat 

berbuat apa-apa karena pengiriman pesan sangat bergantung kepada kondisi server 

GCM dan koneksi internet perangkat Android yang bersangkutan. 

 

 

Implementasi End ..., Albert Widiatmoko,FTI UMN 2014



110 
 

 
 

5.2 Saran 

Saran-saran yang diajukan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dapat digunakan algoritma enkripsi dan message-digest yang berbeda dari yang 

digunakan pada penelitian ini. 

2. Aplikasi yang dibangun pada penelitian ini terbatas hanya kepada pengiriman 

text. Aplikasi dapat menjadi lebih baik dengan fitur-fitur tambahan seperti 

emoticon, sticker, dan lain-lain. 

3. User interface dapat dikembangkan menjadi lebih menarik sehingga menarik 

pengguna untuk memakai aplikasi. 

4. Modifikasi sistem mobile internet messaging pada penelitian ini mungkin saja 

dilakukan agar dapat mengurangi ketergantungan kepada server Google Cloud 

Messaging
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