
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Dari hasil audit pengelolaan layanan teknologi informasi yang telah 

dilakukan, maka didapatkan kesimpulan berupa: 

1. Pelaksanaan audit pengelolaan layanan teknologi informasi pada IT M&T     

PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya yang 

dilakukan berdasarkan standar audit ISACA terutama standar S5 (planning), 

S6 (performance of audit work) dan S7 (reporting) menghasilkan identifikasi 

ruang lingkup ITIL Service Operation yaitu prinsip–prinsip operasional 

layanan (service operation principles),  proses–proses operasional layanan 

(service operation processes), aktivitas–aktivitas umum operasional layanan 

(common service operation activities), pengorganisasian operasional layanan 

(organizing for service operation), pertimbangan teknologi (technology 

consideration) dan implementasi operasional layanan (implementation of 

service operation). 

2. Kebijakan atau prosedur terkait proses–proses pengelolaan layanan teknologi 

informasi oleh IT M&T PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation        

Region V Surabaya telah tersedia, terdokumentasi dan terkelola dengan baik  

di dalam Tata Kerja Organisasi (TKO). 

3. Dihasilkan temuan dan rekomendasi perbaikan untuk proses–proses dan 

aktivitas operasional layanan yang meliputi proses pengelolaan peristiwa 

(event management), pengelolaan insiden (incident management), pemenuhan 
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permintaan (request fulfilment), pengelolaan masalah (problem management); 

dan aktivitas dukungan desktop dan perangkat bergerak (desktop and mobile 

device support). Namun hasil audit belum menunjukkan identifikasi terhadap 

faktor–faktor penyebab kesenjangan (gap) layanan. 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan 

lebih lanjut adalah sebagai berikut: 

1. Audit pengelolaan layanan teknologi informasi ini dilakukan berdasarkan       

ITIL Service Operation. Diharapkan untuk perbaikannya, pihak IT M&T        

PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya juga dapat       

melakukan audit pengelolaan layanan teknologi informasi berdasarkan                 

best practice yang sama atau standar lain yang relevan seperti ISO 20000. 

2. Berdasarkan hasil audit pengelolaan layanan teknologi informasi yang telah 

dilaksanakan, didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan audit belum dapat 

mengidentifikasi faktor–faktor penyebab terjadinya kesenjangan (gap) 

layanan. Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya dapat dilakukan 

pengkajian ulang terhadap performa/kinerja pengelolaan layanan dengan 

menggunakan model maturiy assessment untuk mengetahui prosentase 

kepatuhan dan kematangan pelaksanaan operasional layanan IT M&T                    

PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya berdasarkan 

aspek–aspek dan ruang lingkup ITIL Service Operation. 

 

 

 
 


