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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Evaluasi yang telah peneliti lakukan atas Sistem Informasi 

Akuntansi Siklus Pembelian Material pada PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan D.I.Y. dengan Framework CobiT menggunakan Domain ke 

– 3, Delivery and Support melalui wawancara dan observasi dari berbagai 

narasumber dari bidang – bidang terkait memperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

Berdasar penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

Framework CobiT domain 3, yaitu Delivery and Support, PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. terbukti melindungi dan menjamin 

pengelolaan yang memadai atas sistem informasi yang beroperasi dalam 

perusahaan tersebut, khususnya dalam siklus pembelian material yang 

terintegrasi dalam aplikasi SAP. Hal itu terbukti dengan perhatian yang 

cukup akan keselamatan dan kenyamanan karyawan yang terkait dalam 

siklus tersebut dengan diadakannya simulasi secara teratur, pemasangan alat 

pemadam kebakaran di setiap lokasi strategis, juga pelatihan bagi karyawan 

yang dikelola dengan sangat baik dan terencana setiap tahunnya. Mengenai 

data, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. melakukan 

pengamanan dengan menyediakan situs yang terletak sangat jauh dari 

Semarang, yaitu Salatiga, dengan pengamanan dan hak akses yang cukup 
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ketat untuk menjamin keamanan dan keselamatan data tersebut apabila 

Kantor Distribusi mengalami bencana yang tak terhindarkan. Di samping itu, 

perusahaan juga memberikan perhatian khusus untuk server dengan 

menempatkannya di ruang tertutup dengan suhu 19 - 22C, serta hanya 

memberikan akses masuk kepada staf tertentu; kondisi yang cukup 

memenuhi syarat bagi ruangan server.  

Dalam segi fasilitas, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 

dan D.I.Y. juga memberikan yang terbaik bagi kinerja karyawan. Setiap 

karyawan memperoleh minimal 1 set PC yang terdiri dari monitor, CPU, 

mouse, printer dan keyboard di meja kerja mereka. Bagi user SAP, 

perusahaan memberikan perhatian khusus dengan menyediakan 1 set PC 

merk Hewlett Packard dengan kapasitas CPU yang cukup besar dan memiliki 

double fan, serta printer dengan kecepatan tinggi. Perusahaan juga 

melakukan pengawasan yang cukup ketat untuk sambungan telepon yang 

keluar maupun masuk. 

Ditinjau dari segi aplikasi/ software, SAP memberikan 

perlindungan yang cukup bagi keamanan data in situ dengan menyediakan 

logon, sehingga dapat membatasi akses yang tidak berkepentingan. Aplikasi 

juga mampu ‘memaksa’ user untuk mengubah password mereka setiap 

bulannya. Sejauh ini, transmisi data tidak pernah mengalami masalah, dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi tersebut valid dan reliable. 

Untuk segi keamanan dan teknologi, PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. juga melakukan perlindungan yang cukup 
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memadai dengan memasang CCTV di lokasi – lokasi strategis. Pengamanan 

yang berlapis dari gerbang utama yang dijaga oleh 2 – 3 satpam hingga meja 

resepsionis yang dijaga oleh 3 orang sekuriti menjamin keamanan perusahaan 

dari akses pihak tidak berkepentigan. Sedangkan keamanan PC tiap karyawan 

terjamin dengan adanya password dan username bagi tiap karyawan.   

Akan tetapi, berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, sistem 

informasi berbasis teknologi informasi yang diterapkan oleh PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. berada pada skala 2, yaitu 

Repeatable, yang membuktikan bahwa IT Governance dalam PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. perlu mendapat perhatian 

khusus. Beberapa hal yang membuktikan lemahnya IT Governance dalam 

perusahaan: 

1. Kurangnya perawatan dan test storage untuk back up data. 

2. Kurangnya pengendalian atas perpustakaan aplikasi. 

3. Tidak adanya help desk dalam KD yang dapat menunjang kinerja 

karyawan sebagai user SAP. 

4. Manajemen tidak melakukan peninjauan secara berkala.  

5. Masalah yang terjadi dalam siklus hanya dibicarakan secara informal dan 

tidak dibawa ke meja rapat untuk didiskusikan bersama staf lainnya 

sehingga tidak ada pelaporan formal untuk masalah yang dapat 

diselesaikan. 
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6. Kelompok user dan kinerja operasional mengkaji kecukupan kapasitas 

dan beban kerja yang ada, tapi tanggapan dari jajaran manajerial sangat 

kurang. 

7. Tidak adanya pelaporan atas percobaan akses masuk tidak sah ke dalam 

aplikasi.  

8. Pembebanan seluruh biaya perawatan dan pemeliharaan komputer pada 

bidang Sekmum, tidak kepada setiap bidang terkait.  

9. Belum banyak pelatihan terkait keamanan sistem informasi dan aplikasi 

dan belum ada respon khusus atas terjadinya pelanggaran keamanan 

menyangkut IT. 

10. Tidak ada pelaporan formal untuk masalah yang dapat diselesaikan. 

11. Tidak ada peninjauan dari manajer apabila terjadi koreksi dalam 

database.  

12. Perawatan atas database masih kurang, biasanya dilakukan jika karyawan 

ingat untuk melakukannya. 

13. Belum melakukan pencatatan atas kinerja dan kapasitas hardware yang 

telah berkontribusi banyak dalam operasional perusahaan, terlebih PC 

dan lap top. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil evaluasi di atas, kelemahan yang perlu diperbaiki adalah: 

1. Perusahaan perlu menggiatkan perawatan dan test storage untuk 

keandalan back up data. 
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2. Bagian Aplikasi TI perlu melakukan pengendalian perpustakaan 

aplikasi dengan mengadakan pencatatan yang rapi, juga menyimpan 

CD – CD aplikasi di tempat yang cukup aman untuk mencegah akses 

pihak tidak berkepentingan. 

3. PLN Pusat perlu menyediakan minimal 1 orang staf yang ahli dalam 

aplikasi SAP dan berfungsi sebagai help desk dalam KD yang dapat 

menunjang kinerja karyawan sebagai user SAP. 

4. Perusahaan perlu menggalakkan peninjauan secara berkala oleh setiap 

manajer bidang agar kinerja karyawan dapat lebih terukur dan 

terpantau dengan baik.  

5. Manajer/ deputi manajer perlu membawa masalah yang terjadi dalam 

siklus ke meja rapat untuk pembahasan formal, sehingga hasil 

keputusan dapat didokumentasikan dengan baik agar user dapat 

melakukan tindakan yang lebih efisien dan efektif jika terjadi masalah 

yang serupa di kemudian hari 

6. Penetapan kebijakan sebaiknya juga melihat dari hasil pengkajian 

kelompok user bahkan kelompok user dengan jabatan yang terkecil 

sekalipun sebab justru user terkecil itulah yang langsung 

bersinggungan dengan masalah. 

7. Perlu ada pelaporan atas percobaan akses masuk tidak sah ke dalam 

aplikasi dan sanksi untuk pihak yang dilaporkan sehingga kasus 

serupa tidak terulang kembali.  
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8. Pembebanan seluruh biaya perawatan dan pemeliharaan komputer 

pada bidang Sekmum, tidak kepada setiap bidang terkait.  

9. Pengendalian aplikasi untuk keamanan sistem sudah baik, akan tetapi, 

perusahaan perlu meningkatkan user awareness karena keberhasilan 

pengendalian aplikasi juga tergantung pada user. Salah satu contoh 

yang perlu dilakukan untuk meningkatkan user awareness adalah 

pelatihan khusus mengenai keamanan teknologi informasi bagi 

karyawan. 

10. Perlu adanya peninjauan dari manajer apabila terjadi koreksi dalam 

database untuk mengurangi kesalahan yang sama.  

11. Perawatan atas database perlu dilakukan secara terjadwal dan para 

staf terkait harus mematuhi jadwal tersebut.  

12. Walaupun PC dan lap top diadakan sebagai barang sewaan, ada 

baiknya mengadakan pencatatan atas evaluasi kinerja dan kapasitas 

hardware, perusahaan perlu melakukan pencatatan atas kinerja dan 

kapasitas hardware yang telah berkontribusi banyak dalam 

operasional perusahaan.. 

 

5.3. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kelemahan karena data yang digunakan 

untuk analisis sebagian besar merupakan hasil dari wawancara dan observasi 

yang mempunyai sifat subjektifitas. Tetapi peneliti telah melakukan control 
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untuk mengurangi subjektivitas dengan melakukan cross check antara 

jawaban satu narasumber dengan narasumber lain. 

Di samping itu, kelemahan lain dari penelitian ini adalah peneliti 

tidak dapat melakukan analisis atas DS2 karena perusahaan yang melakukan 

kejasama dengan Accenture dalam pengadaan aplikasi SAP adalah PLN 

Pusat. PLN KD hanya menggunakan aplikasi tersebut. Dengan demikian, 

data – data yang diperlukan oleh peneliti tidak tersedia.  

Akan tetapi, dari kinerja sistem di lapangan selama ini dinilai 

cukup baik oleh para user. Seluruh data yang di-entry dengan aplikasi 

langsung terkirim ke server SAP di Pusat, dan sejauh ini komunikasi dan 

bantuan mengenai SAP diberikan oleh Pusat lewat dukungan help desk yang 

dengan cepat merespons para user. Di samping itu, setiap kali ada perbaikan 

LAN, selalu ada pemberitahuan dari pihak ketiga, sehingga menjamin 

kenyamanan user dalam menggunakan SAP.   
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