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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil uji penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Aplikasi pembelajaran untuk memahami pengamanan file dengan 

menggabungkan metode SHA256, Rivest-Shamir-Adleman (RSA) dan 

Twofish telah berhasil dibangun dan berjalan sesuai dengan rancangan. 

2. Nilai dari hasil rata – rata throughput dari ketiga proses kurang optimal, 

tetapi nilai hasil rata – rata throughput proses hashing masih lebih tinggi 

dibanding nilai hasil rata – rata throughput proses enkripsi dekripsi 

RSA dan twofish. Nilai hasil rata – rata throughput yang tidak optimal 

dapat disebabkan oleh adanya pengaruh memory leak dan memory 

fragmentation yang tidak ditangani dengan baik. 

3. Hasil waktu rata – rata proses hashing SHA256 lebih besar dibanding 

waktu rata - rata proses enkripsi dekripsi dari algoritma RSA  dan 

twofish. Perbedaan ini disebabkan karena ukuran file yang digunakan 

pada proses hashing bervariasi, sedangkan ukuran file yang pada proses 

enkripsi dekripsi  RSA dan twofish tidak berubah. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran yang 

dapat digunakan untuk kepentingan penelitian berikutnya. 

1. Perbandingan throughput dari ketiga algoritma dapat digunakan sebagai 

referensi dan pengembangan aplikasi pengaman berkas digital lainnya, 

serta pemilihan bahasa pemrograman yang sesuai untuk 

mengoptimalkan kinerja dari ketiga algoritma tersebut. 

2. Untuk mengatasi masalah memory leak dan memory fragmentation, 

sebaiknya pada saat membuat program algoritma kriptografi dengan C# 

yang menggunakan platform .Net 4.5.50709, program tersebut memakai 

garbage collector yang ada pada System.GC.  
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