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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian pada sistem Rancang Bangun Sistem 

Keamanan Pada Jaringan Iot (Internet of Things), maka dapat diambil 

kesimpulan dan saran - saran dari hasil yang diperoleh sebagai berikut:  

a.   Penambahan sistem keamanan jaringan membuat nilai metrik 

VEA-bility semakin naik dan nilai CVSS semakin turun, dimana 

kondisi tersebut menandakan semakin bertambah baiknya 

kekebalan sistem terhadap serangan yang dilakukan. 

b.   Nilai VEA-bility didapat dari penghitungan dari pemilihan poin 

pada CVSS berdasarkan kriteria masing masing serangan. 

c.   Kenaikan nilai metrik VEA-bility antara skenario teoritis dan 

menggunakan sistem keamanan dan pertahanan membuktikan 

bahwa adanya perubahan pemilihan poin pada CVSS akibat dari 

perbedaan pada keluaran hasil percobaan. 

d.   Untuk implementasi Proyek Akhir yang telah dibuat sudah bisa 

diterapkan untuk keamanan Rumah yang menggunakan 

perangkat – perangkat Internet of Things dan mengadopsi 

smarthome.  

  

5.2   Saran 

Adapun saran-saran penulis untuk penelitian selanjutnya:  

a.   Penambahan pengamanan lebih lanjut dengan menggunakan 

face recognition dan retina scan agar lebih aman dan tidak 

memungkinkan untuk memasuk system dengan wajah yang tidak 

terdaftar sebelumnya. 

b.   Penambahan pengamanan lanjutan dari face dan retina bisa 

berupa fingerprint yang dimana sulit juga untuk menirukan jika 

ingin mencoba login kedalam system. 

c.   Penambahan data Monitoring Jaringan pada web agar lebih 

memudahkan dalam melihat Log atau history dari aktivitas web 

yang mencoba login ke dalam system. 

d.   Penambahan perangkat miktrotik merupakan saran yang sangat 

di rekomedasikan, karena perangkat mikrotik mempunyai 
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beberapa fitur keamanan jaringan yang sangat sulit untuk 

ditembus seperti halnya captive login tanpa bisa memasuki 

jaringan kecuali dengan login dan akan selalu ter direct kedalam 

halaman login ketika password dan username salah. 


