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BAB 5  
KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan perancangan yang telah dibuat dan diuji maka 

dapat disimpulkan bahwa. 

1. Ketiga server DNS yang dirancang yakni Primary, Secondary dan 

Delegate DNS server pada topologi jaringan lokal Unsoed dalam 

lingkungan simulasi GNS3 telah mendukung fitur Primary dan Secondary, 

Split Horizon serta Delegasi Subdomain. Dengan ketiga fitur tersebut DNS 

dapat menjaga ketersediaan layanan DNS, memberikan jawaban yang 

berbeda untuk klien pada jaringan privat dan publik, dan memudahkan 

pengelolaan subdomain. 

2. Server DNS yang dibangun pada jaringan lokal Universitas Jenderal 

Soedirman sudah mendukung sistem backup dengan menggunakan metode 

primary dan secondary yang menjamin ketersediaan layanan DNS. 

Pengujian dilakukan dengan membuat salah satu server DNS dalam 

keadaan down kemudian klien melakukan permintaan dengan DNS lookup 

tool nslookup untuk mendapatkan informasi A. 

3. Fitur Split Horizon yang dirancang pada server DNS berhasil memberikan 

jawaban yang berbeda untuk jenis klien yang berbeda yakni klien private 

dan public. Klien private yang mengakses domain unsoed.ac.id dan 

ft.unsoed.ac.id mendapatkan respon IP 172.25.2.1 dan 172.25.2.3. Untuk 

klien public yang mengakses domain unsoed.ac.id dan 
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ft.unsoed.ac.id mendapatkan respon IP 103.9.2.5 dan 103.9.2.1. Pengujian 

dari klien private dan public menggunakan DNS lookup tool dig untuk 

mendapatkan informasi SOA, NS, dan A.  

4. Fitur Delegasi Subdomain yang dirancang pada Delegate DNS server 

berhasil mempermudahkan pengelolaan subdomain ft.usnoed.ac.id. 

Pengujian dilakukan dengan penambahan subdomain yakni 

te.ft.unsoed.ac.id dan ts.ft.unsoed.ac.id pada Delegate DNS server. 

Subdomain baru tersebut dapat ditransfer secara otomatis melalui 

mekanisme master-slave ke Primary dan Secondary DNS server, sehingga 

klien dapat meminta subdomain-subdomain tersebut dari server tersebut. 

Alat pengujian yang digunakan adalah DNS lookup tool dig untuk 

mendapatkan informasi SOA, NS dan A. 

5.2 Saran 

Saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut. 

1. Perancangan fitur Split Horizon dikonfigurasikan berdasarkan parameter 

yang lainnya yakni berdasarkan Geographical Mapping. 

2. Perancangan pada riset ini dapat dilanjutkan dengan implementasi langsung 

pada perangkat keras Server DNS kemudian hasilnya dapat dibandingkan 

dengan riset yang berjalan dalam lingkungan simulasi ini. 

 

 

 


