
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Perancangan dan pembangunan ruang data center dengan standarisasi 

adalah untuk menjamin kinerja dari seluruh perangkat sehingga beroperasi dengan 

baik, lancer, aman dan cepat. Perancangan data center ini didasarkan pada standar 

yang sudah diakui oleh internasional yaitu standar TIA-942 yang dikeluarkan 

pertama kali oleh Telecommunications Industry Association (TIA) pada april 

2005, dan diakui oleh ANSI (American National Standard Institute). 

Hasil analisis dan perancangan ini menghasilkan desain ruang data center 

yang sesuai dengan standarisasi yang menjadi syarat dari standar TIA-942, desain 

yang dibuat telah memenuhi persyaratan minimum yang diperlukan yakni 

perancangan lokasi, raised floor, sistem pendingin, sistem kelistrikan, sistem 

keamanan dan telekomunikasi. Implementasi perancangana data center baru pada 

Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Siak adalah berada pada tier 2, sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan, dimana data center tersebut nantinya dapat 

menampung semua kegiatan bisnis yang ada pada SETDA Kabupaten Siak. ruang 

lingkup pada penelitian ini berfukus pada pembahasan teknologi, belum 

mencakup pembahasan tata kelola, implementasi dan perawatan. 

6.2 Saran 

Pada akhir penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran yang dapat 

dilakukan agar penelitian ini dapat diselesaikan, selain itu saran ini juga dapat 

dilakukan oleh peneliti selanjutnya jika melakukan penelitian dengan kriteria yang 

sama : 

1. Melakukan analisa secara keseluruhan mengenai, ruang lingkup topik 

penelitian, dalam hal ini melakukan analisa mengenai data center. 

2. Mengumpulkan studi literatur dengan topik yang sama, dalam hal ini 

peneliti mengambil referensi dari penelitian sebelumnya dengan studi 
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kasus pada instansi pemerintah ataupun instansi yang selevel dengan 

penelitian yang dilakukan. 

3. Wawancara tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan per bab, 

sehingga data yang didapat lebih mendalam. 

4. Sebelum melakukan perancangan, terlebih dahulu meminta masukan 

ataupun usulan langsung pada pihak terkait tentang bagaimana 

tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam perancangan nantinya. 

5. Dalam melakukan perancangan, sebaiknya memberikan laporan terkait 

perkembangan penelitian yang direkomendasikan, dengan demikian 

hasil dari perancangan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh instansi 

terkait. 

 

 


