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Bab IV Penutup 

 

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis berkenaan dengan analisis yang 

dilakukan pada Perusahaan Bintang Jaya Textile adalah :  

4.1 Kesimpulan 

1. Perusahaan sudah mulai melakukan proses maintenance, serta 

pengaturan infrastruktur IT yang akan diterapkan didalam perusahaan. 

2. Proses IT yang sudah ada sudah dapat dipakai untuk membantu 

dalam bisnis karena hampir semua kegiatan dilakukan di komputer 

mulai dari data konsumen serta data barang. 

3. Perusahaan sudah memberikan kebijakan baru yang dikeluarkan 

setiap 1 bulan sekali dan langsung direlasikan kepada para karyawan 

secara langsung tidak ada kebijakan yang dibuat secara tertulis oleh 

perusahaan tersebut. 

4. Kualitas dari sistem yang dipakai sudah cukup memadai karena 

jarangnya terjadi sistem eror. 

5. Perusahaan sudah mulai meningkatkan sumber daya IT perusahaan 

dengan cara melakukan perbaikan dan perbaharuan terhadap sistem 

yang ada sehingga terhindar dari masalah, serta sudah 

membicarakan rancangan IT untuk kedepannya walau belum 

terdokumentasikan secara jelas. 

6. Perusahaan sudah menetapkan biaya IT yang akan dikeluarkan tiap 

bulan dengan cara mencatatnya. 
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7. Perusahaan melakukan training langsung terhadap sumber daya 

manusia yang baru masuk dengan cara praktek langsung 

penggunaan sistemnya. 

8. Perusahaan sudah melakukan maintencance setiap 1 bulan sekali 

untuk menjaga integritas sistem serta mengecek hardware sehingga 

terhindar dari berbagai masalah. 

9. Perusahaan sudah mulai menetapkan kartu maintence untuk 

mengetahui masalah yang timbul kemudian akan dikelompokkan dan 

akan langsung diselesaikan serta ditemukan solusi yang tepat. 

10. Perusahaan sudah membackup data perusahaan dalam sebuah 

komputer server ataupun juga dalam harddisk, serta menjaga 

keamanan data ketika data akan dikembalikan ke dalam sistem dan 

juga mengecek ulang data yang sudah tidak dipakai untuk dihapus. 

11. Perusahaan sudah menerapkan penggunaan kamera pengintai untuk 

mengawasi langsung ruangan yang berisi komputer IT. 

12. Perusahann sudah mengelola penerapan operasional dengan baik 

mulai dari penjagaan terhadap hardaware, serta sistemnya. 

 

4.2 Saran 

 Penulis menyarankan pemakaian COBIT untuk membantu dalam 

menganalisa suatu sistem agar proses yang kita jalani akan terbantu dan 

juga memudahkan kita untuk menemukan masalah dan juga akar 

masalahnya sehingga lebih mudah untuk mengetahui masalah dan segera 

mungkin menemukan solusi untuk memecahkan masalah itu. 

 


