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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah disampaikan maka penulis mencoba membuat 

beberapa kesimpulan seperti : 

a. Aplikasi Pengolahan Nilai Raport model Two Tier dibuat dengan membuat 

sebuah server dengan sistem operasi Linux Ubuntu,  sharing file Aplikasi 

Pengolahan Nilai Raport dengan Samba dengan dan dengan penyimpanan 

database dengan batasan-batasan hak akses  dari sisi server. 

b. Aplikasi Pengolahan Nilai Raport dengan model Two Tier menggunakan 

penyimpanan data dengan Database Server MySQL yang dijalankan dengan 

Aplikasi Xampp pada sisi server. 

c. Dalam membangun jaringan Local Area Network (LAN) untuk Aplikasi 

Pengolahan Nilai Raport dengan model Two Tier teknik konfigurasi IP Address 

komputer client dengan DHCP Server yang memberikan IP Address secara 

otomatis kepada komputer client. 

d. Dalam membagun jaringan Local Area Network (LAN) untuk Aplikasi 

Pengolahan Nilai Raport dengan model Two Tier menggunakan Topologi STAR 

menyesuaikan dengan lokasi dimana dibangun jaringan LAN. 

e. Dalam proses perancangan jaringan Local Area Network (LAN) akan 

membangun jaringan dalam suatu ruangan yaitu, ruangan guru seperti penulis 

rancang pada BAB IV pada proses perancangan. 

f. Teknik dalam membangun database yang aman dan efektif, penulis membuat 

batasan-batasan masalah dengan membuat User Account hanya bisa mengakses 

database “dbsiswa” saja dengan hak-hak akses INSERT, SELECT, DELETE 

dan UPDATE. 
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5.2 Saran 

Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebegai bahan pertimbangan 

untuk pengembangan kedepannya antara lain : 

a. Untuk pengembangan server diharapkan bisa dikembangkan untuk 

menggunakan fitur-fitur pada jaringan komputer, agar tersedia layanan yang 

lebih baik. 

b. Dalam penerapan Sistem Aplikasi Pengolahan Nilai Raport Client Server 

dengan Model Two Tier ini diharapkan menyediakan keamanan jaringan yang 

lebih tinggi, agar terjaminnya keamanan dalam pengolahan nilai raport dalam 

segi hardware dan software. 

c. Untuk kedepannya sebaiknya Server Aplikasi Pengolahan Nilai Raport Two Tier 

tidak hanya digunakan untuk SMK 1 Koba saja tetapi dapat juga diperuntukan 

sebagai media bisnis Server Aplikasi Pengolahan Nilai Raport Two Tier agar 

dapat memberikan pemasukan modal ke pihak pengembang sistem Server 

tersebut. 

  


