BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mendapat pengetahuan

mengenai apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya yang tinggi,
keterbatasan pegawai, keterbatasan informasi, prioritas manajemen, serta sikap
apatis terhadap rencana pemulihan bisnis. Jadi, kesimpulan yang dapat dihasilkan
berdasarkan analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat diuraikan
sebagai berikut:
Pada bagian ini, hasil analisis didiskusikan terkait dengan implikasi serta
penjelasannya. Jika nilai signifikansi memiliki nilai < 0.05, maka H0 ditolak,
artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen
terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi memiliki nilai >
0.05, maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu
variabel independen terhadap variabel dependen. Pembahasan terkait hasil analisis
dan implikasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas rencana
pemulihan bencana dan rencana pemulihan bisnis pada perguruan tinggi sebagai
berikut:
1.

Pengaruh Biaya yang Tinggi terhadap Efektivitas Disaster Recovery
Planning
Hasil penelitian menemukan bahwa biaya yang tinggi tidak ada pengaruh

yang signifikan terhadap efektivitas Disaster Recovery Planning. Hal ini berarti
besarnya pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan
infrastruktur teknologi informasi, mendapatkan informasi yang relevan mengenai

40

Universitas Internasional Batam

Dheri Apriansyah, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Disaster Recovery Planning
Terhadap Business Continuity Planning, 2018
UIB Respository©2018

41

Disaster Recovery Planning yang tepat bagi perguruan tinggi, training karyawan,
mempersiapkan rencana mitigasi bencana, pengadaan barang dan biaya
pemeliharaan tidak mempengaruhi minat untuk berpartisipasi terhadap rencana
pemulihan bencana. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Dushi (2014) yang
menyatakan bahwa pengakuan biaya yang tinggi dapat berpengaruh terhadap
minat untuk berpartisipasi dalam rencana pemulihan bencana.
2.

Pengaruh Keterbatasan Pegawai terhadap Efektivitas Disaster Recovery
Planning
Hasil penelitian menemukan bahwa keterbatasan pegawai tidak ada

pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas Disaster Recovery Planning. Proses
seleksi dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pegawai yang kompeten
dan memiliki keahlian tidak harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh
perusahaan. Manajemen sumber daya manusia juga memberikan sumbangan
secara langsung untuk meningkatkan produktivitas melalui cara penemuan yang
lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya dan secara tidak langsung juga
dapat meningkatkan mutu kehidupan kinerja karyawannya (Rayadi, 2012).
3.

Pengaruh Keterbatasan Informasi terhadap Efektivitas Disaster Recovery
Planning
Hasil penelitian menemukan bahwa keterbatasan informasi terdapat

pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas Disaster Recovery Planning.
Membangun DRP yang efektif akan membantu organisasi melindungi data,
informasi dan teknologi (Hawkins et al. 2000). DRP akan efektif bila informasi
yang dinilai merupakan aset terpenting yang dimiliki perusahaan (Rahman &
Donahue, 2010). Begitu pula dengan BCP, diperlukannya perencanaan untuk
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setiap jenis gangguan termasuk gangguan bisnis dan gangguan bencana dengan
mengamankan dukungan dari kedua yaitu vendor rutin dan vendor khusus dalam
BCP IT.
4.

Pengaruh Prioritas Manajemen terhadap Efektivitas Disaster Recovery
Planning
Hasil penelitian menemukan bahwa prioritas manajemen memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas Disaster Recovery Planning.
Membantu pemulihan secara teratur merupakan sebuah rencana pemulihan
terhadap bencana yang meliputi sebagian besar masalah yang bisa terjadi saat
bencana dan kesediaan sumber daya yang diperlukan untuk memecahkan masalah
tersebut, manajemen seharusnya bisa memfokuskan perhatiannya terhadap isu-isu
penting lainnya. Rencana pemulihan bencana merupakan aktivitas yang tidak
mendesak dan dapat ditunda hingga mencapai situasi krisis. Terjadinya bencana
tidak dapat diketahui dan diprediksi sehingga manajemen seringkali mengabaikan
adanya rencana kesiapsiagaan bencana (Dushie, 2014).
5.

Pengaruh Sikap Apatis terhadap Efektivitas Disaster Recovery Planning
Hasil penelitian menemukan bahwa sikap apatis tidak ada pengaruh yang

signifikan terhadap efektivitas Disaster Recovery Planning. Beberapa bencana
tidak hanya disebabkan oleh praktik yang tidak etis. Berlatih etika yang tepat pada
komputer menjadi masalah dalam banyak organisasi. Kesadaran bencana yang
rendah, meremehkan risiko, kesalahan mengenai keamanan teknologi, dan
kurangnya sikap terhadap rencana pemulihan bencana dapat menumbuhkan sikap
apatis pada manajemen (Dushie, 2014).
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6.

Pengaruh Efektivitas Disaster Recovery Planning terhadap Business
Continuity Planning
Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas Disaster Recovery

Planning mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Business Continuity
Planning. Perencanaan kelangsungan bisnis (BCP) melibatkan perencanaan dan
aspek prosedural, meliputi tanggap darurat, komunikasi krisis, kelangsungan
bisnis dan pemulihan bencana. Perencanaan pemulihan bencana (DRP) adalah
teknis komponen BCP dan berfokus pada kontinuitas teknologi informasi dan
komunikasi

sistem

yang

mendukung

fungsi-fungsinya

(Lingeswara

&

Tammineedi, 2012).

5.2

Keterbatasan Penelitian
Terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang dapat memengaruhi hasil

penelitian ini. Keterbatasan tersebut ada yang melekat (controllable) maupun
yang tidak melekat (uncontrollable) telah diupayakan oleh peneliti untuk ditekan
seminimal mungkin. Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud antara lain:
1.

Kuesioner pada penelitian ini disajikan dengan skala likert 1-5 (ganjil)
yang menyediakan pilihan dengan angka 3 yaitu netral, sehingga
membuat responden memilih persepsi netral dan dapat menimbulkan bias
pada hasil penelitian.

2.

Jumlah responden yang terbatas karena hanya difokuskan pada staff-staff
universitas yang dapat memunculkan bias karena hanya mengukur
efektivitas disaster recovery planning dari persepsi keterbatasan
pegawai.
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3.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode survei melalui
teknik kuesioner mempunyai kelemahan yaitu beberapa responden yang
menjawab kuesioner secara tidak serius bahkan terdapat responden yang
tidak membaca terlebih dahulu dan hal ini tidak dapat dikontrol.

5.3

Rekomendasi
Dari hasil analisis dan kesimpulan, peneliti memberika rekomendasi

terhadap penelitian yang akan dilakukan kedepannya sebagai berikut:
1.

Menggunakan kuesioner dengan skala likert genap sehingga responden
tidak memilih netral yang dapat menimbulkan bias agar data yang
diperoleh menjadi lebih objektif.

2.

Melakukan penambahan jumlah responden sehingga penelitian yang
dilakukan menjadi lebih komprehensif.

3.

Melakukan pengembangan dan penambahan faktor-faktor lain yang
diharapkan dapat mempengaruhi rencana pemulihan bencana dan rencana
pemulihan bisnis serta memberikan nilai tambah pada hasil penelitian di
masa yang akan datang.
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