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BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Maka berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang telah di lakukan di PT. 

Pos menggunakan Risk IT maka hasil kesimpulan  

1. Simpulan tabel maturity seperti yang dapat di lihat pada tabel xix. 

Tabel XXII SIMPULAN MATURITY MODEL 

RE Framework Risk IT Domain Risk 

Evaluation 

Model 

Maturity(Level) 

RE1.2 Mengumpulkan Data Tentang 

Lingkungan Operasi. 

3 

RE1.3 Mengumpulkan Data Tentang Kejadian  3 

RE1.4 Identifikasi Faktor Risiko Baru 2 

RE2.1 Definisikan Ruang Lingkup Analisis 

Risiko 

- 

RE2.2 Memperhitungkan Risiko Tekn ologi 

Informasi 

- 

RE2.3 Identifikasi Pilihan – Pilihan Untuk 

Tanggapan Terhadap Risiko 

- 

RE2.4 Melaksanakan Tinjauan Untuk Analisis 

Risiko Teknologi Informasi 

- 

RE3.1 Peta Sumber Daya Teknologi Informasi 

Terhadap Proses Bisnis 

3 

RE3.2 Menentukan Kritikal Bisnis Dari Sumber 

Daya Teknologi Informasi 

3 

RE3.3 Pemahaman Kemampuan Teknologi  3 

 

Maturity model rata – rata dari hasil analisis yang dilakukan adalah 

pada level 3  karena pengelolaan risiko teknologi informasi di PT. Pos  

sudah cukup baik karena seluruh risiko yang kemungkinan terjadi dan 

sudah pernah terjadi sudah mendapat penanganan yang sudah 
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terencana dan terdokumentasi namun perusahaan belum membuatkan 

prosedur penanganan yang harus digunakan apabila sewaktu – waktu 

resiko tersebut terjadi dan perusahaan masih mengandalkan kemapuan 

individu dari pegawai. 

2. PT. Pos telah mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk menagani risiko – risiko teknologi informasi yang 

sering terjadi pada PT. Pos, walaupun belum memenuhi penanganan 

semua risiko teknologi informasi, karena ada risiko yang hanya dapat 

perusahaan terima karena merasa tidak ada tindakan yang bisa 

dilakukan dan itu sangat jarang terjadi. 

3. Berdasarkan hasil wawancara bagian IT di PT. Pos sudah 

memprediksikan beberapa risiko teknologi informasi yang mungkin 

terjadi namun belum mempersiapkan penanganan yang dapat 

dilakukan untuk menyelesaikan risiko – risiko tersebut. 

4.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penulis dari hasil analisis keseluruhan risiko 

untuk penelitian berikutnya, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan 

untuk melakukan analisis terhadap keseluruhan risk evalution dan risk 

response yang terdapat di framework Risk IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 


