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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan perancangan dan implementasi Mekanisme 

Konfigurasi Keamanan Jaringan dengan Windows Server dapat 

diketahui kesimpulan diantaranya adalah : 

1. Di dalam perancangan dan implementasi keamanan 

jaringan dengan Windows Server hal terpenting yang harus 

dilakukan agar dalam tahap implementasi dapat berjalan 

dengan semestinya adalah, melakukan instalasi dan 

konfigurasi setiap komponen pendukung untuk membuat 

keamanan jaringan, harus dilakukan dengan benar dan 

teliti. Karena jika terjadi kesalahan di dalam instalasi dan 

konfigurasi akan menyebabkan sistem tidak bisa berjalan 

dengan baik dan dikhawatirkan tidak bisa lanjut ke tahap 

konfigurasi lainnya dan akan menghambat dalam proses 

pengimplementasian keamanan jaringan. 

2. Kebutuhan software maupun hardware demi mendukung 

maupun menunjang adanya proses perancangan dan 

pengimplementasian ini adalah, untuk kebutuhan 

Hardware memerlukan laptop Intel® Celeron® N4000 

CPU @1.10GHz dengan RAM 4GB, HDD 1TB, 

RouterBOARD 941-2Nd , Kabel UTP (Unshielded Twisted 
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Pair). Sedangkan untuk kebutuhan software memerlukan 

VirtualBox, dan Winbox. 

3. Windows server yang digunakan dalam perancangan dan 

pengimplementasian ini adalah dengan windows server 

2012. Windows server merupakan sistem operasi yang 

berjalan di dalam VirtualBox yang nantinya akan 

digunakan sebagai instalasi dan konfigurasi sistem- sistem 

didalamnya untuk berjalannya sebuah proyek. 

4. Mikrotik router adalah sebuah perangkat keras yang dapat 

dijalankan melaui sofware yang bernama winbox. 

Kegunaan dari router disini adalah sebagai sumber akses 

internet yang banyak dimintai banyak orang, namun dari 

internet sendiri belum terdapat keamanan yang dapat 

membatasi pengguna-pengguna yang akan merusak bahkan 

mengambil data users lainnya. Sehingga penulis 

membentuk sebuah keamanan jaringan yang digunakan 

untuk keamanan users dalam menikmati akses jaringan 

internet. 

5. Dalam perancangan keamanan jaringan dengan windows 

server diimplementasikan di sebuah Toko pakaian yang 

memungkinkan untuk adanya users yang dapat menikmati 

sebuah akses jaringan internet gratis dengan keamanan 

yang lebih baik untuk para users yang menggunakannya. 
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5.2 Saran 

 
Saran yang dapat diketahui berdasarkan proses 

perancangan dan implementasi keamanan jaringan 

dengan windows server adalah sebagai berikut : 

1. Dalam perancangan dan pengimplementasian 

keamanan jaringan dengan windows server, 

harus memiliki source dan device yang 

mencukupi dikarenakan jika tidak memiliki 

keduanya akan sulit dalam perancangan dan 

implementasi. Begitu juga dalam penyelesaian 

suatu masalah akan segera dapat diselesaikan 

dengan baik dan tidak tidak menyebabkan 

permasalahan lainnya dalam perancangan dan 

pengimplementasiannya. 

2. Dalam melakukan tahap konfigurasi di 

windows server harus sangat diperhatikan 

mengenai tahap-tahapannya karena hal ini akan 

berakibat fatal seperti sistem yang tidak dapat 

berjalan dengan baik dan akan menyebabkan 

error. 

 


