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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab lima ini membahas mengenai kesimpulan dari skripsi mulai dari tahap awal 

yaitu perancangan, selanjutnya penerapan, dan tahap akhir yaitu proses pengujian. Bab ini 

juga berisi tentang saran pengembangan yang akan dilakukan nantinya agar dapat digunakan 

untuk penilitian maupun studi selanjutnya yang berkaitan. 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil pengujian dan pengamatan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan pengujian dan pengamatan pedoman praktikum kepada mahasiswa, 

setiap pedoman praktikum dapat dikerjakan dalam satu waktu praktikum dengan 

catatan waktu pengerjaan secara individu rata-rata 155 menit. Mahasiswa dapat 

memahami materi yang diberikan dan mengikuti setiap langkah-langkah yang ada 

pada setiap pedoman praktikum ini dapat mengerjaan tugas-tugas yang diberikan 

dengan benar. 

2. IPSec dapat bekerja melindungi layer ke 3 yaitu network layer hingga layer ke 7 

yaitu aplication layer dalam OSI model.Proses enkapsulasi dan enkripsi 

pengiriman paket-paket data dari IPSec dapat dilihat dengan menggunakan 

perangkat lunak TCPDump dan  Wireshark. Sedangkan untuk perangkat lunak 

Snort tidak digunakan karena tidak dapat menampilkan paket-paket data dari 

IPSec. Perangkat lunak TCPDump digunakan hanya sebatas melihat informasi 

singkat mengenai paket data yang dikirimkan sedangkan perangkat lunak 

Wireshark digunakan agar dapat melihat informasi detil dari setiap paket yang  

tertampil mengenai panjang paket, enkripsi, dan sebagainya.  

3. Pengujian pedoman praktikum topik ke tiga mengenai pengujian serangan 

menggunakan jenis serangan DoS bertujuan untuk mengetahui IPSec bekerja 

melindungi network layer. Dari pengujian tersebut dapat disimpulkan Metode 

serangan DoS tetap dapat bekerja didalam sebuah jaringan IPSec namun selalu 

mengenkripsi serangan DoS tersebut saat data ditransmisikan sehingga komputer 
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server tidak terpengaruh terhadap serangan DoS tersebut dan mengaggapnya 

sebagai sebuah transmisi data saja..  

4. Pengujian pedoman praktikum topik ke empat mengenai pengujian menggunakan 

File Transfer Protocol bertujuan untuk mengetahui IPSec bekerja melindungi 

hingga application layer. Dari pengujian tersebut dapat disimpulkan selama proses 

transfer data di FTP, IPSec akan bekerja menambah kerahasiaan data ditandai 

dengan adanya penambahan header paket, dan ESP yang merupakan isi dari sebuah 

data yang telah dienkripsi. 

5. Pada saat proses pengujian serangan DoS, tidak dapat dilakukan pengujian FTP 

dikarenakan tidak dapat terkoneksi karena resource dari server berkurang atau 

server terlalu sibuk. 

 

 

5.2. Saran Pengembangan 

Beberapa saran untuk pengembangan skripsi lebih lanjut ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat dilakukan pembelajaran lebih detil mengenai proses enkapsulasi, otentikasi, 

enkripsi, dari setiap data seperti apakah penambahan kerahasiaan data yang terjadi 

di dalam IPSec pada setiap masing-masing data yang ditransmisikan. 

Pembelajaran lebih lanjut ini juga bertujuan agar menambah wawasan mengenai 

setiap enkripsi data yang ada di IPSec.  

2. Pengujian lebih lanjut mengenai pembuktian bahwa IPSec dapat bekerja 

melindungi layer ke empat hingga ke enam dalam OSI model seperti implementasi 

langsung IPSec pada jaringan MAN maupun jaringan internet.  

3. Pengujian atau penelitian tentang serangan menggunakan metode serangan lain 

yang tercantum di dasar teori seperti Man in the Middle (MITM), Sniffing dan lain 

sebagainya dengan cara memodifikasi dan mempelajari beberapa fitur dari IP 

fowarding.
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