
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah penulis terapkan dalam jaringan simulasi, 

penulis dapat menyimpulkan dan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang 

telah dibahas dalam bab 1 karya ilmiah mengenai bagaimana menerapkan keamanan 

jaringan, yaitu dengan menerapkan keamanan jaringan DHCP Snooping sehingga 

mampu terhindar dari DHCP Rogue, dimana cara kerjanya dengan pendaftaran jalur 

penyebaran IP DHCP Server resmi perusahaan telah diatur dan ditetapkan 

sebelumnya, dan menutup port jalur lain yang tidak digunakan, agar tidak menjadi 

celah keamanan untuk digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab guna 

merusak jaringan. Selain itu juga mampu menghindari kesalahan konfigurasi dari 

pihak yang berwenang. 

5.2 Saran 

 Penelitian keamanan jaringan DHCP Snooping yang penulis buat terdapat 

beberapa keterbatasan dalam hal pembahasan. Dari keterbatasan ini, dapat penulis 

jadikan rekomendasi kepada penulis lain untuk pengembangan lebih lanjut dari 

penelitian ini. Keterbatasan yang dapat dijadikan rekomendasi untuk peneliti lainnya 

penulis rangkum sebagai berikut:
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1) Penelitian yang dibahas berbasis Cisco, namun DHCP Snooping juga mampu 

dikonfigurasi dalam perangkat mikrotik dengan cara konfigurasi dan cara 

kerja yang berbeda. Alasan penulis tidak membahas konfigurasi perangkat 

mikrotik karena penulis ingin fokus dan konsisten dalam penanganan masalah 

keamanan jaringan yang berbasis Cisco, serta dari penelitian sebelumnya yang 

penulis bahas dalam bab 2, karya ilmiah yang membahas keamanan DHCP 

Snooping terlalu singkat dan banyak informasi penting yang tidak tercantum 

dalam penelitian penulis sebelumnya. Dengan alasan itulah penulis membahas 

topik DHCP Snooping berbasis Cisco dengan mencantumkan informasi 

penting sehingga karya ilmiah yang dihasilkan akan lebih bermanfaat bagi 

pembaca. Saran bagi penerus penelitian dari karya ilmiah penulis dengan 

menjelaskan konfigurasi DHCP Snooping berbasis mikrotik dan membahas 

kelebihan serta kelemahan dari masing-masing basis tersebut. 

2) Disarankan untuk peneliti selanjutnya dengan menerangkan beberapa 

serangan DHCP Server lain yang telah penulis sebutkan dalam bab 2 dan 

bagaimana cara menangkalnya, karena untuk karya ilmiah yang penulis buat 

hanya membahas mengenai serangan DHCP Rogue dengan alasan 

keterbatasan waktu dan sumber daya. 
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