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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 
 

Kesimpulan dari penelitian modifikasi algoritma DES dan implementasi dari 

algoritma DES yang telah dimodifikasi, fungsi hash SHA, dan metode OTP dalam 

sistem registrasi ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Perubahan pada algoritma DES dilakukan pada bagian permutasi kompresi 

(PC-1) dan S-box dengan megubah nilai tabel PC-1 dan S-box yang awalnya 

statis menjadi dinamis berdasarkan nilai xor kunci. Perubahan dilakukan pula 

sebelum masuk pada tahap left shift untuk memberikan kompleksitas dan 

memberikan nilai bit baru pada saat pembangkitan kunci internal. 
 

2. Hasil penerapan metode OTP, Modifikasi algoritma DES dan juga 

penerapan fungsi hash SHA-1 pada sistem registrasi berhasil 

diimplementasikan untuk membangkitkan kode otentikasinya. Sistem yang 

dibangun dapat memenuhi beberapa aspek dari kriptografi yaitu otentikasi 

dan nirpenyangkalan karena dengan menerapkan tambahan keamanan 

pada sistem registrasi dapat melindungi data login yang hanya boleh 

diakses oleh seorang pengguna yang memiliki hak akses. 
 

3. Dari hasil pengujian avalanche effect pada modifikasi PC-1 dan S-box 

memberikan nilai rata-rata yang baik. Sehingga hasil modifikasi algoritma 

dapat dijadikan alternatif pilihan algoritma dalam pembangkitan kode 

otentikasi dikarenakan memberikan hasil avalanche effect yang mendekati 

50%. Sehingga dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

algoritma ini tahan terhadap kriptanalis. Pengujian randomness test terhadap 

hasil cipherteks berhasil lolos dari beberapa tes keacakan seperti frequency 

test, poker test, run test, long run test, dan serial test, hasil pengujian 

menunjukan bahwa nilai uji berada dibawah maximal test value, hal ini 

memperlihatkan bahwa barisan biner hasil enkripsi benar-benar acak. 
 

4. Pengujian dari hasil kode otentikasi dengan kode yang dibangkitkan melalui 

percoban exhaustive attack tidak ditemukan kemiripan kode hingga mencapai 

100%. Sehingga penetapan waktu 3 menit yang digunakan sebagai batasan 

waktu validasi akan menyulitkan kriptanalis karena 
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serangan brute force membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari 

kombinasi kunci dengan semua kemungkinan. 

 

5.2. Saran 
 

Berikut merupakan saran dari hasil penelitian untuk dapat dikembangakan 

pada penelitian berikutnya: 

 

1. Modifikasi algoritma DES pada bagian PC-1 dan S-box memiliki waktu 

proses yang lebih lama, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

bisa memodifkasi lebih baik lagi agar perbedaan waktu algoritma standar 

dan modifikasi tidak begitu jauh. 
 

2. Modifikasi bisa dilakukan pada bagian algoritma DES yang masih statik 

seperti bagian Initial Permutation (IP), permutasi ekspansi. 
 

3. Untuk penelitian selajutnya, penerapan OTP dapat dikembangkan tidak 

hanya pada sistem registrasi tetapi juga pada sistem login untuk 

memberikan keamanan yang lebih baik. 


