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Abstrak 

Pengiriman pesan dengan menggunakan aplikasi chatting berbasis android merupakan metode 

komunikasi yang bersifat real-time. Selama ini aplikasi tersebut belum bisa menjamin privasi diantara 

pengirim dan penerima ketika melakukan obrolan. Adanya sistem enkripsi pada aplikasi chatting dapat 

membantu user dalam merahasiakan pesan yang akan dikirimkannya agar terjaga dari orang-orang 

yang ingin mengetahui isi percakapan si user. Untuk melakukan enkripsi digunakan algoritma 

blowfish. Algoritma blowfish digunakan karena mempunyai kriteria desain yang cepat dalam 

implementasinya, dan dapat berjalan pada memori kurang dari 5 kb (kilobyte) sehingga mengurangi 

penggunaan resource memori yang besar. Selain itu, pada blowfish belum ditemukan kelemahan yang 

berarti. Dan mengapa berbasis android? Alasannya karena android merupakan teknologi baru pada 

waktu sekarang yang sedang merajai dunia telepon seluler baik di Indonesia maupun diluar negeri. 

Selain itu android merupakan sistem operasi yang sifatnya open source sehingga memudahkan bagi 

pengembang aplikasi yang hendak menciptakan aplikasi untuk Android. Pengiriman dan penerimaan 

pesan yang terenkripsi dilakukan dengan mengaktifkaan mode enkripsi terlebih dahulu. Pemilihan 

kunci untuk proses enkripsi dan dekripsi akan diasumsikan bahwa diatara penerima dan pengirim 

pesan sudah sama-sama tahu kunci yang digunakan. Hasil dari uji coba dan analisa menunjukkan 

bahwa proses chat hanya bisa dilakukan oleh dua orang user (private chat) yang masing-masing telah 

terdaftar dalam database sistem. 

Kata kunci : Aplikasi chatting, android, enkripsi, deksripsi, algoritma blowfish, privasi 

 

ABSTRACT 

Sending messages by using chatting application based on android is the real-time communication 

method. During this time the application can not ensure the privacy between sender and receipent when 

doing chat. The encryption system on chatting application can help the user to keep their secret 

message that will be send by user so that  protected from people who want to know the content of the 

messages. Blowfish algorithm is used to doing the encryption process. Blowfish algorythm is used 

because has the fast design criteria in implementation, and can work in memory less of 5kb (kilobytes) 

so that can descrase the usage of  big memory resources. In addition, the blowfish has not found 

significant weaknesses. And why based on android? The reason is because android is the new 

technology at the present time is being dominated world of mobile phones both in Indonesia and 

abroad. In addition, the android operating system which is open source, making it easier for application 
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developers who want to create applications for Android. Sending and receiving encrypted messages is 

doing by activating the encryption mode in advance. Choosing key for encryption and decryption 

process will be assumed that between sender and receiver of the message has both know the key used. 

The results of the testing and analysis indicate that the process of chatting only be performed by two 

users (private chat), each of which has been registered in the database system. 

 

Key words: Chatting application, android, encryption, decription, blowfish algorhtym, privacy. 

 

1. Pendahuluan 

Pengiriman pesan melalui internet dengan 

menggunakan aplikasi chatting merupakan 

salah satu metode komunikasi yang bersifat 

real-time. Selama ini aplikasi tersebut 

belum bisa menjamin privasi diantara 

pengirim dan penerima pesan, karena data 

yang dikirim berupa pesan langsung dan 

dapat langsung dibaca (plainteks). Aplikasi 

chatting dilakukan dengan melakukan 

transaksi paket antara cliet dengan server. 

Penggunaan  teknologi  ini  memiliki suatu 

kelebihan dibandingkan surat elektronik 

(email),  yaitu  komunikasi  dapat  terjalin  

secara langsung dan lebih cepat. Hal 

tersebut merupakan salah  satu  penyebab  

pertumbuhan pada  jumlah  penggunaan  

pengirim  pesan  instan untuk 

berkomunikasi. Pengiriman pesan singkat 

(chatting) sebagai sarana pengiriman pesan 

yang meningkat telah menimbulkan  

kekhawatiran mengenai keamanannya. 

Teks pesan yang  dikirim  melalui  

pengirim  pesan dapat diganggu oleh 

pihak-pihak yang ingin tahu tentang isi 

percakapan tersebut dengan  mudah  karena  

tidak melalui  proses  enkripsi  dalam  

perjalanannya.  

Masalah keamanan dan kerahasiaan data 

merupakan salah satu aspek penting dalam 

komunikasi menggunakan komputer, 

komputer yang terhubung ke network 

mempunyai ancaman keamanan yang lebih 

besar. Penulis akan mencoba memecahkan 

permasalahan tersebut dengan melakukan 

enkripsi pada pesan menggunakan 

algoritma Blowfish. Implementasinya 

berupa aplikasi chatting dengan sistem 

enkripsi menggunakan algoritma Bowfish 

berbasis android. Algoritma Blowfish 

digunakan karena mempunyai kriteria 

desain yang cepat dalam implementasinya, 

dapat berjalan pada memori kurang dari 5 

kb sehingga mengurangi penggunaan 

resource memori yang besar, dan sampai 

saat ini  algoritma Blowfish belum 

ditemukan kelemahan yang berarti. Dan 

mengapa berbasis Android? Karena seperti 

yang kita tahu, android merupakan 

teknologi baru pada waktu sekarang yang 

sedang merajai dunia telepon seluler baik 

di Indonesia maupun diluar negeri. Selain 

itu android merupakan sistem operasi yang 

sifatnya open source sehingga 

memudahkan bagi pengembang aplikasi 

yang hendak menciptakan aplikasi untuk 

Android. 

2.  Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang 

diatas, maka dirumuskan masalah 

penelitian adalah bagaimana merancang 

dan membuat Aplikasi Chatting dengan 

Sistem Enkripsi menggunakan 

Algoritma Blowfish berbasis Android 

yang dapat membantu user dalam 

menjaga privasi-nya. 
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Ruang lingkup permasalahan atau 

pembatasan masalah yaitu sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi ini hanya bisa dijalankan oleh 

dua pengguna saja (private chat). 

2. Aplikasi ini hanya bisa mengirimkan 

pesan berupa teks. 

3. Aplikasi tidak menggunakan auto 

refresh untuk menampilkan pesan baru 

(jika ada). Untuk melakukan auto 

refresh, user harus online setiap 

detiknya, sehingga disediakan tombol 

refresh untuk menampilkan list pesan 

terbaru. 

4. Aplikasi tidak menguji attack atau 

serangan dari pihak lain. 

5. Aplikasi hanya dibuat untuk 

merahasiakan pesan dengan cara 

enkripsi. 

 

3.  Landasan Teori 

 

3.1 Algoritma Blowfish 

 

Blowfish merupakan enkripsi yang 

termasuk dalam golongan 

Symmetric Cryptosistem, metoda 

enkripsinya mirip dengan DES 

(DES-like Cipher) diciptakan oleh 

seorang Cryptanalyst bernama 

Bruce Schneier dan dipublikasikan 

tahun 1994. Dibuat untuk 

digunakan pada komputer yang 

mempunyai microposesor besar 

(32-bit keatas dengan cache data 

yang besar).Blowfish 

dikembangkan untuk memenuhi 

kriteria desain yang cepat dalam 

implementasinya dimana pada 

keadaan optimal dapat mencapai 26 

clock cycle per byte, kompak 

dimana dapat berjalan pada memori 

kurang dari 5 KB, sederhana dalam 

algoritmanya sehingga mudah 

diketahui kesalahannya, dan 

keamanan yang variabel dimana 

panjang kunci bervariasi (minimum 

32 bit, maksimum 448 bit, Multiple 

8 bit, default 128 bit). Blowfish 

dioptimasikan untuk berbagai 

aplikasi dimana kunci tidak sering 

berubah, seperti pada jaringan 

komunikasi atau enkripsi file secara 

otomatis. Pada umumnya, proses 

enkripsi dan dekripsi secara 

matematis diterangkan sebagai 

berikut : 

EK   (M) = C (Proses Enkripsi) 

DK   (C) = M (Proses Deskripsi) 

 
3.2 Enkripsi Algoritma Blowfish 

Terdiri dari iterasi fungsi sederhana 

(Feistel Network) sebanyak 16 kali 

putaran. Setiap putaran terdiri dari 

permutasi kunci-dependent dan 

substitusi kunci dan data-

dependent. Semua operasi adalah 

penambahan (addition) dan XOR 

pada variabel 32-bit. Operasi 

tambahan lainnya hanyalah empat 

penelusuran tabel (table lookup) 

array berindeks untuk setiap 

putaran. 

Blowfish menggunakan subkunci 

yang besar. Kunci tersebut harus 

dihitung sebelum enkripsi atau 

dekripsi data. Blowfish adalah 

algoritma yang menerapkan 

jaringan Feistel (Feistel Network) 

yang terdiri dari 16 putaran. Input 

adalah elemen 64-bit,X. Untuk alur 

algoritma enkripsi dengan metoda 

Blowfish dijelaskan sebagai berikut 

: 

1. Bentuk inisial P-array sebanyak 

18 buah (P1,P2,..............P18) 

masing-masing bernilai 32-bit. 

Array P terdiri dari delapan 

belas kunci 32-bit subkunci : 
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Berikut daftar P-array,  

P1,P2,.......,P18 

 P-array[] =  

0x243f6a88L, 0x85a308d3L, 

0x13198a2eL, 0x03707344L, 

0xa4093822L, 0x299f31d0L, 

0x082efa98L, 0xec4e6c89L, 

0x452821e6L, 0x38d01377L, 

0xbe5466cfL, 0x34e90c6cL, 

0xc0ac29b7L, 0xc97c50ddL, 

0x3f84d5b5L, 0xb5470917L, 

0x9216d5d9L, 0x8979fb1bL} 

2. Bentuk S-box sebanyak 4 buah 

masing-masing bernilai 32-bit 

yang memiliki masukan 256. 

Empat 32-bit S-box masing-

masing mempunyai 256 entri : 

S1,0,S1,1,....................,S1,255 

 

S2,0,S2,1,....................,S2,255 

 

S3,0,S3,1,....................,S3,255 

 

S4,0,S4,1,....................,S4,255.  

 

3. Plaintext yang akan dienkripsi 

diasumsikan sebagai masukan, 

Plaintext tersebut diambil 

sebanyak 64-bit, dan apabila 

kurang dari 64-bit maka kita 

tambahkan bitnya, supaya 

dalam operasi nanti sesuai 

dengan datanya. 

4. Hasil pengambilan tadi dibagi 

2, 32-bit pertama disebut XL, 

32-bit yang kedua disebut XR. 

5. Selanjutnya lakukan operasi XL 

= XL xor Pi dan XR = F(XL) 

xor XR 

6. Hasil dari operrasi diatas 

ditukar  XL menjadi XR dan 

XR menjadi XL. 

7. Lakukan sebanyak 16 kali, 

perulangan yang ke-16 lakukan 

lagi proses penukaran XL dan 

XR. 

8. Pada proses ke-17 lakukan 

operasi untuk XR = XR xor P17 

dan XL = XL xor P18. 

9. Proses terakhir satukan kembali 

XL dan XR sehingga menjadi 

64-bit kembali. 

  Untuk lebih jelasnya, lihat gambar 2.1 dibawah : 

64 bit

F

F

64 bit
 

Gambar 2.1 Blok Diagram 

Enkripsi Algoritma Blowfish 

Untuk jaringan Feistel 

(Feistel Network) atau fungsi 

F adalah sebagai berikut: 

Bagi xL dalam empat kuarter 

8-bit yaitu a,  b, c dan d   

maka  : 

F(xL) = ((S1,a + S2,b mod 2
32

 ) 

 S3,c ) + S4,d mod 2
32

  

3.3 Dekripsi Algoritma Blowfish 

Dekripsi sama persis dengan enkripsi, 

kecuali bahwa P1, P2,…, P18  digunakan 

pada urutan yang berbalik (reverse). 

Blok diagram dekripsi seperti pada 

gambar 2.3 dibawah ini. 
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Gambar 2.2 Blok Diagram Dekripsi 

Algoritma Blowfish 

 

Dekripsi untuk Blowfish bersifat maju 

kedepan. Mengakibatkan dekripsi 

bekerja dalam arah algoritma yang 

sama seperti halnya dengan enkripsi, 

namun sebagai masukannya adalah 

chipertext. Walaupun begitu, seperti 

yang diharapkan, sub-kunci yang 

digunakan dalam urutan terbalik. 

3.4 Android 

 

Android adalah sistem operasi berbasis 

linux yang dirancang untuk perangkat 

seluler layar sentuh seperti telepon 

pintar (smart phone) dan komputer 

tablet. Android awalnya dikembangkan 

oleh Android, Inc., dengan dukungan 

finansial Google (wikipedia.com). 

Secara umum Android adalah platform 

yang terbuka (Open Source)  bagi para 

pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh berbagai piranti 

bergerak. Semenjak kehadirannya pada 

9 Maret 2009, Android telah hadir 

dengan versi 1.1, yaitu sistem operasi 

yang sudah dilengkapi dengan 

pembaruan estetis pada aplikasinya, 

seperti jam alarm, voice search, 

pengiriman pesan dengan Gmail, dan 

pemberitahuan email. Hingga tahun 

2012, Android telah berkembang 

dengan pesat. Dalam kurun 3 tahun 

Android telah diproduksi dalam versi, 

dan versi terakhir yang diproduksi 

disebut sebagai Android versi 4.1 atau 

Android Jelly Bean. 
 

3.5 Aplikasi Texting 

Sistem texting/ chatting merupakan 

sebuah sistem untuk berkomunikasi 

melalui text antar device dalam sebuah 

jaringan. Dalam implementasinya, 

aplikasi ini akan sangat efisien dan 

sangat ekonomis. Aplikasi chatting 

terdiri dari dua sisi yaitu Server dan 

Client. 

- Server berjalan pada perangkat 

tertentu dan memiliki sebuah socket 

dan terikat pada port tertentu. 

Server hanya menunggu permintaan 

client untuk melakukan sambungan. 

- Client berjalan pada perangkat 

tertentu juga dimana aplikasi client 

telah mengetahui nama host dari 

server yang sedang berjalan dan 

pada nomor port server yang 

sedang menunggu. (Roni Setiawan 

dan Edy Sutanta, 2009) 

 

4.  Metodologi Penelitian 

4.1 Metode Pengembangan Sistem 

Pada tahap pengembangan sistem 

adalah dengan menggunakan UML 

(Unified Modelling Language). 

UML merupakan analisis 

perancangan perangkat lunak 

berorientasi objek. Secara khusus, 

UML menspesifikasikan langkah - 

langkah penting dalam pengambilan 

keputusan analisis dan perancangan 

serta implementasi dalam sebuah 

sistem. 
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5.  Perancangan dan Implementasi 

 

5.1 Analisis Perancangan Algoritma 

Blowfish 

Proses analisis perancangan akan 

membahas tentang pengolahan data 

yang nantinya akan dienkripsi 

menggunakan algoritma Blowfish pada 

aplikasi, akan dipaparkan atau 

digambarkan dengan rancangan sistem 

yang direpresentasikan dalam flowchart 

diagram. Berikut adalah flowchart 

diagram yang merupakan gambaran 

proses enkripsi pesan dengan Algoritma 

Blowfish .Enkripsi data terdiri dari 

iterasi fungsi sederhana (Feistel 

Network). 

 
Mulai

Tentukan plainteks 64 bit

Ubah Plainteks 

menjadi bit

Tentukan kunci 64 bit

Ubah Kunci 64 bit

Input P-array 

yang bernilai 

mutlak

Ubah P-array 

hexadecimal menjadi 

binary

XOR kan kunci dengan

 P-array

A

A

Bagi plainteks menjadi 2

32 bit pertama disebut XL

32 bit pertama disebut XR

Lakukan operasi 

XL xor P(array)

XL

Lakukan operasi 

XR=F(XL) xor XR

F(XL)=((S1,a + S2,b mod 2
32

) 

xor S3,c) + S4,d mod 2
32

Ubah S1, S2, S3, S4 dalam 

bentuk binary

B

B

XR = F(XL) xor XR

XR

Tukar XL menjadi XR

Tukar XL menjadi XR

Lakukan perulangan 

sampai iterasi ke-16

Lakukan perulangan

XL xor P18

XR xor P17

Gabungkan hasilnya

Chiperteks

Selesai

 Gambar 5.1 Flowchart Diagram 

Enkripsi Pesan 

 

5.2 Perancangan basis data 

Basis data digunakan sebagai 

tempat penyimpanan data 

program.Selain dari tempat 

penyimpanan basis data juga 

berfungsi untuk mengatur dan 

memilih data sesuai kategorinya / 

jenisnya masing-masing. Seperti 

data user, data teman, dan data 

pesan. Agar tidak terjadi 

penyimpangan data maka dibuatlah 

perancangan basis data. Aplikasi 

Chatting dengan Sistem Enkripsi 

Menggunakan Algortima Blowfish 

Berbasis Android. 

 

5.3 Analisis dan perancangan alur 

sistem 

 

Proses analisis perancangan akan 

membahas tentang pengolahan data 

pada aplikasi. Alat bantu yang 

digunakan dalam perancangan 

sistem ini adalah Unified Modelling 

Language (UML), yaitu use case 

diagram, use case scenario, class 

diagram, activity diagram, 

sequence diagram. 

 
5.4 Implementasi 

5.4.1 Tampilan Form Login 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 5.2 Tampilan Form Login 

Form login berfungsi untuk 

memverifikasi agar pengguna dapat 

masuk ke dalam  aplikasi. Dimana 

yang dapat menggunakan aplikasi 

adalah pengguna yang sudah lebih 

dulu terdaftar dalam database. 
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5.4.2 Tampilan Form Chatting 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Tampilan FormChatting 

 

Form chatting berfungsi sebagai tempat 

user melakukan percakapan atau 

bertukar pesan yang akan dienkripsi 

dengan mengaktifkan mode enkripsi 

dan memasukkan kunci. Di form ini 

terlihat daftar pesan yang telah dikirim 

dan diterima oleh user. 

 
5.5 Teknik Pengujian Sistem 

 

5.5.1 Pengujian Black Box 

 

Pengertian umum dari black box 

adalah pengujian yang dilakukan 

hanya mengamati hasil eksekusi 

melalui data uji dan memeriksa 

fungsional dari interface perangkat 

lunak. Jadi dianalogikan seperti kita 

melihat suatu kotak hitam, kita hanya 

bisa melihat penampilan luarnya saja 

tanpa tahu apa yang ada didalam 

bungkus hitamnya. 

Pengujian ini bertujuan untuk 

menunjukkan fungsi perangkat lunak 

tentang cara beroperasinya, apakah 

pemasukan data keluaran telah berjalan 

sebagaimana yang diharapkan dan 

apakah informasi yang disimpan secara 

eksternal selalu dijaga 

kemutakhirannya tanpa 

memperhatikan bagaimana proses 

untuk mendapatkan keluaran tersebut. 

Pengujian kali ini dilakukan pada 

menu yang ada di aplikasi dengan hasil 

sebagai berikut : 

1. Pengujian Form Login 

 
Tabel 1 Pengujian Login 

No Input data Hasil 

Harapan 

Hasil 

keluaran 

Hasil 

Uji 

1 Username 

dan 

Password 

yang telah 

ada dalam 

database 

Berhasil 

login, 

masuk ke 

form 

chatting 

Berhasil 

login 

 

 

 

  

2 Username 

dan 

Password 

yang tidak 

terdaftar 

Tidak 

berhasil 

login 

Tidak 

berhasil 

login 

 

  

 

2. Pengujian Form Registrasi 

 

Tabel 2 Pengujian Resistrasi 
No Input data Hasil 

Harapan 

Hasil 

keluaran 

Hasil Uji 

1 Username, 

password, 

dan email 

Berhasil 

registrasi 

Berhasil 

registrasi 

 

 

 

  

2 Data 

tanpa 

username 

Tidak 

berhasil 

registrasi 

Tidak 

berhasil 

registrasi 

 

  

3 Data 

tanpa 

password 

Tidak 

berhasil 

registrasi 

Tidak 

berhasil 

registrasi 

  

4 Data 

tanpa 

email 

Tidak 

berhasil 

registrasi 

Tidak 

berhasil 

registrasi 

 

  

 

 

3. Pengujian Form Pesan 

 

Tabel 3 Pengujian Form Pesan 

No Input data Hasil 

Harapan 

Hasil 

keluaran 

Hasil 

Uji 
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1 Teks pesan 

yang akan 

dikirm 

berupa 

plainteks 

 

Plainteks 

 

Plainteks 

 

  

2 Memasukkan 

kunci  

Kunci 

yang 

muncul 

dan akan 

tersimpan 

dalam 

database 

Kunci  

  

3 Menekan 

tombol 

enkripsi 

 

Chiperteks 

 

Chiperteks 

 

 

  

4 Menekan 

tombol send 

Pesan 

berhasil 

terkirim 

Pesan 

berhasil 

terkririm 

 

  

 

4. Pengujian Form Cari Teman 

 
Tabel 4 Peengujian Form Cari Teman 

No Input data Hasil 

Harapan 

Hasil 

keluaran 

Hasil 

Uji 

1 Username 

yang 

belum 

berteman 

Username 

ditemukan 

Username 

ditemukan 

 

  

2 Username 

yang tidak 

terdaftar 

Username 

tidak 

ditemukan 

karena tidak 

ada dalam 

database 

Username 

tidak 

ditemukan 

 

 

  

3 Username 

yang telah 

terdaftar 

sebagai 

teman 

Username 

tidak bisa 

ditambahkan 

menjadi 

teman 

Username 

tidak bias 

ditambahkan 

menjadi 

teman 

 

 

  

4 Menekan 

tombol 

add 

Peringatan 

sudah 

berteman 

Peringatan 

sudah 

berteman 

 

 

5. Pengujian Notifikasi Pesan / 

Refresh 

Tabel 4.10 Pengujian Notifikasi Pesan 

No Input data Hasil 

Harapan 

Hasil 

keluaran 

Hasil 

Uji 

1 Mengirim 

sebuah 

pesan  

Notifikasi 

pesan 

muncul 

dengan 

jumlah 1 

Notifikasi 

pesan 

muncul 

dengan 

jumlah 1 

 

  

Keterangan : 

  : sesuai 

6. Analisa dan Pembahasan 
6.1 Pengiriman Pesan  

Pengiriman pesan dilakukan 

oleh semua user yang telah 

mempunyai username 

dengan  teman yang ada 

pada friend list dalam 

aplikasi chatting. 

 
6.2 Login 

User yang akan 

menggunakan aplikasi 

dimisalkan dengan nama 

fitri11. Ketika user 

menginput fitri11 dan 

password 123456 maka 

sistem akan memanggil 

class MainActivity.java.  

 
6.3 Enkripsi Pesan 

1. Tentukan plainteks dan 

kunci 

2. Ubah plainteks dan kunci 

kedalam biner 

3. Bagi plainteks menjadi dua 

blok (XL dan XR) yang 

masing – masing terdiri dari 

32 bit 

4. Inisialisasi nilai P-array, 

yaitu P [1] dan P[2] dan ubah 

P-array kedalam biner 

dengan mengabaikan nilai 

0x dan L. 

5. Lakukan xor kunci pada P-

array. Sebelumnya kunci 

dibagi menjadi dua blok. 
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6. Lakukan operasi xL xor P1. P1 

adalah hasil kunci xor P[1] 

7. Untuk mencari nilai XR, 

dilakukan fungsi F pada nilai xL 

Bagi hasil dari xL xor P1(XL) 

menjadi empat bagian yang 

masing-masing terdiri dari 8 bit 

(a,b,c,d). 

8. Inisialisasi Subkey-array pada 

funsi xL dan rubah dalam bentuk 

biner.  

9. Ubah a,b,dan d (biner) kedalam 

desimal. Biarkan c tetap dalam 

bentuk biner. 

10. Lakukan operasi fungsi F(xL) 

11. Cari nilai XR = F(xL) xor xR 

12. Satukan XL dan XR 

13. Bagi hasil XL+XR menjadi 8 bit 

dan ubah kedalam bentuk decimal 

14. Hasil Enkripsi 

 

6.4 Dekripsi Pesan 

Untuk dekripsi sama dengan enkripsi, 

hanya dalam feistel neetwok P-array 

yang digunakan dimulai dari P2 dan 

diakhiri dengan P1. 

7. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

pembuatan Aplikasi Chatting dengan 

Sistem Enkripsi Menggunakan Algoritma 

Blowfish Berbasis Android adalah sebagai 

berikut:  

1. Aplikasi chatting ini dapat digunakan 

untuk mengirim pesan yang sifatnya 

rahasia dengan memasukkan kunci 

terlebih dahulu sebelum dienkripsi, 

kunci yang dikirim akan disimpan 

dalam database untuk melakukan 

dekripsi. 

2. Aplikasi ini hanya dapat digunakan 

untuk mengirim pesan berupa teks. 

 

 

8. Saran 

Ada beberapa saran yang perlu 

disampaikan dalam penelitian ini, dengan 

harapan akan menjadi saran yang 

bermanfaat, yaitu:  

1. Diharapkan aplikasi ini nantinya dapat 

digunakan untuk mengirimkan file 

berupa gambar yang dapat dienkripsi 

dan dapat digunakan oleh sistem 

operasi lainnya selain android.  

2. Untuk pengembangan aplikasi ini, 

akan lebih efektif dan efiesien dibuat 

auto refresh untuk mengetahui pesan-

pesan yang baru masuk. 
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