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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Email merupakan salah media yang bisa digunakan untuk berbagi 

data dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah algoritma 

kriptografi dalam mengamanakan data dan informasi yang dikirim. 

Algorima camellia 128 bit merupakan salah satu algoritma yang bisa 

digunakan untuk mengamankan data dan informasi pada email. Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan: 

1. Hasil dari implementasi algoritma camellia dengan kunci 128 bit pada 

proses pengiriman dan enkipsi pesan email dengan menggunakan 

pemograman java menghasilkan pesan rahasia atau chiperteks dalam 

format rangkaian blok biner kelipatan 128 bit dengan menggunakan 

subkunci-subkunci yang dibangkitkan dari kunci inputan yang sama pada 

digunakan pada proses dekripsi. Rangkaian blok biner ini lah yang akan 

dikirim menggunakan pemograman socket di java untuk proses put mail 

(meletakkan email di server) dengan menggunakan protokol jaringan 

SMTP dengan pemograman socket di java (smtp.mail.yahoo.com:587). 

2. Hasil dari implementasi algoritma camellia dengan kunci 128 bit pada 

proses penerimaan dan dekipsi pesan email dengan menggunakan 

pemograman java akan merubah chiperteks atau pesan rahasia yang berupa 

rangkaian blok biner kelipatan 128 bit sehingga menghasilkan pesan yang 

sebenarnya atau plainteks dengan menggunakan subkunci-subkunci yang 

dibangkitkan dari kunci inputan yang sama pada proses enkripsi. Adapun 

proses mendapatkan email yang berupa chiperteks (get mail) dengan 

menggunakan protokol jaringan POP3 dengan pemograman socket di java 

(pop.mail.yahoo.com:995). 

3. Data performa algoritma camellia 128 bit dalam melalukan proses enkripsi 

dan dekripsi pesan yang dihasilkan pada penelitian ini dinilai cukup 
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optimal dari segi waktu proses dan kecepatan rata-rata. Semakin besar 

inputan user, semakin lama waktu proses enkripsi dan dekripsi. Pada 

proses enkripsi akan waktu proses akan dipengaruhi oleh padding bits. 

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini, fokus penelitian hanya menggunakan inputan 

teks pada isi pesan email sehingga masih terdapat kekurangan yang bisa 

dikembangkan lagi. Salah satunya adalah melakukan enkripsi dan dekripsi 

pada pesan email yang berupa attachment file pada email seperti file-file 

dokumen, gambar, animasi, video dan lainnya. Selain itu, pada penelitian 

ini juga hanya menggunakan mail server yahoo, sehingga untuk penelitian 

selanjutnya bisa menggunakan mail server lainnya serperti gmail, 

microsoft , dan lain-lain. Pada penelitian selanjutnya bisa digunakan mode 

operasi lainnya.  

 


