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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini telah berhasil mengimplementasikan algoritma link-state 

pada proxy selector dengan mengadaptasikan algoritma link-state dari link-state 

routing protocol OSPF. Algoritma OSPF diadaptasikan untuk melakukan 

pemilihan berdasarkan informasi link-state. Moving average digunakan sebagai 

pengganti algoritma Dijkstra yang kurang cocok digunakan untuk proxy server 

karena bentuk topologi logic yang berbeda antara sebuah sistem jaringan 

komputer yang menggunakan proxy server dengan sebuah sistem dynamic routing 

yang menggunakan algoritma OSPF. 

Jika dilihat dari hasil perhitungan mean squared error, nilai n yang paling 

optimal digunakan untuk data hasil percobaan pada penelitian ini adalah n = 10. 

Nilai tersebut didapatkan dengan melakukan perhitungan MSE terhadap hasil 

prediksi moving average dengan range nilai n 2-10, dan digunakan dalam 

perhitungan moving average oleh aplikasi. Pada situasi dengan data yang berbeda, 

prediksi yang terbaik dapat diberikan oleh nilai n yang berbeda. 

 

5.2  Saran 

Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan mengimplementasikan 

sebuah program crawler. Dengan tambahan crawler, aplikasi dapat digunakan 
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untuk mendata proxy server yang alamatnya tercatat pada situs-situs yang 

menyediakan daftar HTTP proxy di Internet. Kemudian aplikasi dapat 

mengelompokkan proxy server tersebut berdasarkan lokasi dan kecepatan yang 

tercantum di situs yang bersangkutan. Dengan demikian, user tidak perlu 

melakukan pencarian proxy server secara manual. Dengan adanya crawler, user 

tinggal memilih beberapa proxy server favorit dari daftar yang didapatkan oleh 

crawler untuk diuji lebih lanjut oleh aplikasi. 

Perhitungan moving average yang dilakukan dapat diperbaiki dengan 

mencoba nilai n dengan range yang lebih besar. Pada percobaan ini, range nilai n 

yang digunakan adalah 2-10. Menurut perhitungan mean squared error, sebagian 

besar hasil prediksi yang paling baik didapatkan pada nilai n = 10. Nilai n = 10 

adalah nilai maksimum pada range, sehingga mungkin saja terdapat nilai n yang 

memberikan hasil prediksi yang lebih baik jika range diperbesar. 
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