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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Implementasi algoritma Advanced Encrypted System (AES) pada sistem 

BroadcastMe telah berhasil dilakukan. Pada uji coba packet sniffing dapat dilihat 

pesan yang ada dalam packet yang diterima berupa teks yang telah terenkripsi.  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh responden didapatkan 

hasil bahwa iBeacon telah berhasil digunakan untuk melakukan broadcast dan 

responden juga menerima pesan yang di-broadcast oleh iBeacon. Dilihat dari 

hasil kuesioner dan analisis sampel, para responden juga merasa cukup puas 

secara keseluruhan terhadap sistem. 

 

5.2. Saran 

Berikut saran untuk para pembaca yang mengembangkan sistem serupa 

atau ingin mengembangkan sistem ini lebih lanjut: 

1. BroadcastMe hanya dapat menerima teks untuk masukan ke dalam 

algoritma enkripsi, untuk kedepannya lebih baik apabila masukan bisa 

berupa gambar, audio dan video. 

2. BroadcastMe saat ini menggunakan AES-128 dikombinasikan dengan 

mode operasi Cipher Block Chaining (CBC). Untuk kedepannya dapat 

menggunakan mode operasi kriptografi lain seperti Cipher Feedback 

(CFB), Output Feedback (OFB), dan Counter (CTR). 
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3. Penggunaan blok kunci yang lebih besar. Blok kunci yang digunakan pada 

penelitian kali ini adalah 128 bit. Kedepannya dapat menggunakan blok 

kunci 192 bit, atau 256 bit untuk meningkatkan keamanan hasil enkripsi. 

4. Pemanfaatan iBeacon untuk menentukan posisi pengguna dalam yang 

berada dalam jangkauan dengan memanfaatkan fitur proximity sensor  

milik iBeacon seperti contohnya pengembangan Smart House. 

5. Daftar riwayat pesan yang diterima saat ini diurutkan berdasarkan abjad, 

untuk kedepannya dapat diurutkan berdasarkan waktu pesan tersebut 

diterima dari yang paling baru ke yang paling lama diterima. 

6. Saat ini BroadcastMe hanya memiliki daftar riwayat pesan yang diterima 

saja, untuk kedepannya dapat ditambahkan daftar riwayat untuk pesan 

yang dikirimkan melalui BroadcastMe. 

7. Pemanfaatan iBeacon untuk sistem presensi secara wireless sehingga dapat 

menggantikan sistem presensi yang menggunakan tapping. 
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