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BAB V
PENUTUP

5.1 	Kesimpulan
  	Berdasarkan  pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai “Sistem Keamanan Data Menggunakan Metode OTP dan ECB" dapat ditarik kesimpulan yaitu:
	Sistem Keamanan Data Menggunakan Metode OTP dan ECB ini mampu melakukan pengenkripsian maupun pendekripsian data yang memiliki tipe txt, word, rtf, doc serta xls (Microsoft Excel 97-2003) serta dapat dijalankan pada seluruh sistem operasi Windows XP, Windows Vista maupun Windows Seven (terkecuali pada Windows Server dan Windows Mobile dikarenakan belum dilakukan pengujian).
	Dari hasil analisis peneliti terhadap ke dua (2) metode yang digunakan  untuk proses Enkripsi/Dekripsi pada aplikasi ini, masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangannya berdasarkan segi keamanan dan juga prosesnya.

Metode OTP (One-Time Pad)
Kelebihannya :
	Pembangkit kunci yang dapat membangkitkan kunci secara acak membantu pengguna untuk tidak perlu menghapal banyaknya kunci yang harus dimasukkan dikarenakan banyaknya jumlah karakter kunci harus sama dengan banyaknya jumlah karakter pada pesan.

Pembangkit kunci yang dapat membangkitkan kunci secara acak membuat metode OTP susah dipecahkan dikarenakan sulitnya menebak karakter kunci yang digunakan pada saat pengenkripsian.
	Kunci yang di bangkitkan secara acak pada saat proses enkripsi, disimpan ke dalam satu file/berkas sehingga memudahkan pengguna untuk digunakan pada saat pendekripsian pesan.
	Prinsip satu kunci untuk satu karakter membuat proses enkripsi/dekripsi pada metode OTP lebih cepat dibandingkan proses enkripsi/dekripsi pada metode ECB.
	Kombinasi metode OTP dengan Algoritma Xor pada aplikasi ini membuat hasil enkripsi lebih aman dibandingkan dengan metode OTP yang digunakan oleh sdr. Aimam Mobiu dikarenakan hasil proses enkripsi dikonversi ke dalam bentuk Hexa.
Kekurangannya :
	Dikarenakan Kunci yang digunakan disimpan ke dalam satu bentuk file/berkas pada saat proses enkripsi dan harus dikirimkan bersamaan dengan cipherteks, membuat cipherteks tidak aman karena berkas kunci sangat rentan dicuri atau diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan.
	Meskipun OTP merupakan suatu algoritma yang sempurna dan aman, tetapi dalam praktiknya OTP jarang digunakan karena disebabkan oleh panjang kunci = panjang pesan, sehingga timbul masalah penyimpanan kunci, pendistribusian kunci dan masalah pengiriman kunci karena kunci dibangkitkan secara acak, maka tidak mungkin pengirim dan penerima membangkitkan kunci yang sama.


Metode ECB (Electronic Code Book)
Kelebihannya :
	Jumlah karakter kunci yang tidak harus sama dengan jumlah karakter pesan seperti pada metode OTP membuat pengguna tidak akan berkesusahan dalam menghapal kunci.
	Pergeseran 1 bit ke arah kiri pada biner hasil proses enkripsi membuat metode ECB lebih aman daripada metode OTP dikarenakan biner pesan hasil proses Xor tidak langsung dirubah kebentuk Hexa dan ditampilkan sebagai cipherteks seperti pada metode OTP melainkan digeser 1 bit nya ke arah kiri sehingga menghasilkan kode Hexa berbeda sebagai cipherteksnya.
	Syarat metode ECB yang mengharuskan setiap satu karakter pesan harus di Xor-kan dengan seluruh karakter kunci membuat tingkat kerumitannya lebih kompleks untuk dipecahkan dibandingkan metode OTP.

Kekurangannya :
	Syarat metode ECB yang mengharuskan setiap satu karakter pesan harus di Xor-kan dengan seluruh karakter kunci membuat proses enkripsi/dekripsi lebih lambat daripada proses pada metode OTP, dikarenakan semakin banyak kunci yang digunakan maka semakin banyak perulangan yang terjadi pada proses Xor terhadap satu karakter pesan.
	Jika terdapat 10 karakter pesan dan 3 karakter kunci maka akan terjadi perulangan sebanyak 30 kali pada saat proses peng-Xor-an ini dikarenakan 1 karakter pesan akan di Xor-kan dengan 3 karakter kunci hal ini membuat memory akan lebih cepat penuh karena menyimpan sementara setiap proses perulangan yang terjadi sampai semua proses terlaksanakan sehingga dibutuhkan memory yang tinggi untuk melakukan enkripsi/dekripsi dengan metode ini.


5.2 	Saran
 	 Sistem ini jauh dari sempurna dan perlu pengembangan yang lebih lanjut. Adapun pengembangan yang perlu dilakukan menurut peneliti adalah sebagai berikut :
	Sistem ini akan lebih sempurna jika ditingkatkan dengan cara meningkatkan kemampuan enkripsi/dekripsi data dengan tidak hanya mampu melakukan enkripsi/dekripsi data pada data yang berbentuk text atau karakter akan tetapi juga dapat mengenkripsi/mendekripsi data yang berbentuk gambar ataupun suara atau bahkan yang berbentuk film (movie). 
	Sistem ini akan lebih sempurna jika ditingkatkan tidak hanya dapat mengenkripsi data yang memiliki tipe karakter 128 bit tetapi juga dapat mengnkripsi data yang memiliki tipe karakter 256 bit atau lebih.
	Diharapkan pada pengembangannya, kunci yang dibangkitkan secara acak pada metode OTP tidak disimpan di dalam suatu file/berkas sehingga cipherteks aman pada saat proses pengiriman.
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