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BAB 4 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan pada penilaian menggunakan ISO/IEC 38500:2015 dan 

hasilanalisis yang telah dihasilkan, kesimpulan yang dihasilkan dari hasil 

penilaian adalah sebagai berikut : 

a) Keadaan Tata Kelola IT PT.Rahman Abdijaya pada setiap prinsip ISO/IEC 

38500:2015 adalah sebagai berikut: 

a. Responsibility : PT.Rahman Abdijaya telah mengimplementasikan 

prinsip responsibility dengan baik ditandai dengan mendukung 

perubahan berbasis IT serta mengalokasikan budget untuk investasi 

IT. 

b. Strategy :Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang 

pertambangan laporan secara real time sangat membantu 

pemangku jabatan lebih cepat dalam mengambil keputusan, dengan 

sistem yang memiliki hak akses PT. Rahman Abdijaya dapat 

mengelola data dengan baik. PT. Rahman Abdijaya telah cukup 

baik dalam mengimplementasikan prinsip strategy. 

c. Acquisition : Implementasi acquisition pada PT.Rahman Abdijaya 

cukup baik dengan memiliki investasi IT dan bekerja sama dengan 

berbagai macam vendor. 

d. Performance :Prinsipperformance diimplementasikan dengan baik 

ditandai dengan adanya pembagian bandwith sesuai dengan 

kebutuhan user, dalam keadaan gangguan pada jaringan dan 

hardware PT. Rahman abdijaya telah mengantisipasinya dengan 

back up. Untuk pemenuhan kebutuhan terhadap stakeholder 

PT.Rahman Abdijaya memiliki parameter pencapaian target untuk 

dapat dipertanggungjawabkan. 

e. Conformance : Dengan berkomitmen menggunakan legal license 

dan mengadakan audit secara berkala PT.Rahman Abdijaya 

menerapkan prinsip conformance dengan cukup baik. 
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f. Human behavior : Implementasi prinsip oleh PT. Rahman abdijaya 

cukup baik. Untuk menjaga dan mengembangkan skill 

management PT. Rahman Abdijaya mengadakan training serta 

menyediakan adanya SOP kebijakan penggunaan  Teknologi 

Informasi. 

Evaluasi kesesuaian tata kelola IT pada PT.Rahman Abdijaya 

dengansetiap prinsip yang ada pada ISO/IEC 38500:2015 layak 

mendapatkan rating Somewhat applied (70.83). 

 

Rating : 

X current state 

O  desired state 

 x  o 

 

Not applied            somewhat applied          largely applied      fully applied
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4.2 Saran 

Saran untukpengembangan penelitian ini adalah, penelitian ini dapat 

dilanjutkan dengan mencoba untuk mengimplementasikan ISO/IEC 38501 (IT 

governance implementation guide). Hasil dari evaluasi dengan 38500 dapat 

digunakan sebagai dasar untuk mengukur seberapa besar gap yang harus ditutup 

untuk mencapai hasil implementasi yang diinginkan. 

 


