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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap sistem 

informasi dengan framework COBIT 5 domain kelima yaitu Monitoring, 

Evaluate, and Assess (MEA) pada PT Semarang Makmur melalui 

wawancara dengan responden yang merupakan karyawan PT Semarang 

Makmur pengguna sistem mendapatkan simpulan sebagai berikut: 

a. Sistem informasi yang diterapkan pada PT Semarang Makmur 

berdasarkan analisa dengan menggunakan perhitungan tingkat 

kapabilitas COBIT 5 berada pada level 3 yaitu proses tetap 

(established process). Pada tingkat ini dapat diartikan bahwa 

perusahaan telah mengimplementasikan setiap proses teknologi 

informasi sesuai standar. Namun belum pada pencapaian proses hasil 

yang diharapkan dan belum optimalnya proses teknologi informasi 

dengan adanya peningkatan secara berkelanjutan. Hal ini 

dimungkinkan karena pekerja yang ada di PT Semarang Makmur 

hampir seluruhnya pada usia diatas 40 tahun bahkan 50 tahun 

sehingga sistem yang ada tidak diperbarui secara berkala. 

b. Terdapat gap atau perbedaan tingkat kapabilitas antara tingkat manajer 

dan staff pada PT Semarang Makmur. Perbedaan ini banyak faktor 

yang menyebabkan diantaranya kurangnya pemahaman staff pada 

standar-standar yang ada karena tidak ada pelaksanaan pelatihan 
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secara resmi antara manajer dan staff untuk mendukung operasional 

organisasi maupun prosedur-prosedur dan standar yang diaplikasikan 

pada PT Semarang Makmur dikarenakan sebagian besar karyawan 

sudah bekerja diatas 10 tahun. 

5.2.Saran 

Pada hasil tingkat kapabilitas pada PT Semarang Makmur yang 

berada pada level 3 ini, terdapat beberapa saran untuk PT Semarang 

Makmur yaitu: 

a. Diperlukan regenerasi karyawan pada PT Semarang Makmur. 

Regenerasi ini dilakukan agar karyawan yang masih terbilang muda 

dapat membantu pembaharuan sistem yang lebih baik dan dapat 

memaksimalkan kinerja sistem, karena dimungkinkan pada karyawan 

PT Semarang Makmur yang pada usia diatas 50 tahun merasa 

kesulitan  dalam menggunakan sistem sehingga sistem tidak dibuat 

secara maksimal.  

b. Pada karyawan PT Semarang Makmur dirasa kurang dalam 

pemahaman beberapa prosedur di perusahaan. Maka perusahaan perlu 

mengadakan pelatihan terhadap standar-standar baik operasional 

maupun kinerja yang diharapkan oleh perusahaan pada seluruh bagian 

karyawan perusahaan. Dari hal tersebut seluruh karyawan dapat 

mengetahui dan turut mendukung seluruh kegiatan ataupun standar 

agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan perusahaan menjadi lebih 

baik dengan adanya teknologi informasi. 




