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BAB V 

 Penutup 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dari setiap BAI dari 5 responden, kesimpulan 

yang bisa ditarik dari sistem perusahaan milik PT.Kemasindo Cepat Nusantara 

Cabang Semarang adalah sistem perusahaan masih memiliki kelemahan yang 

cukup banyak. 

Kelemahan yang paling terlihat dari sistem yang digunakan oleh 

perusahaan PT. Kemasindo Cepat Nusantara Semarang adalah sistem yang 

digunakan masih dalam tahap pengembangan, dan sistem tersebut masih belum 

bisa dikatakan sistem yang sudah final. Tahap pengembangan yang dilakukan oleh 

Developer Sistem milik PT. Kemasindo Cepat Nusantara menggunakan metode 

implementasi parsial, dimana instalasi sistem lama ke sistem yang baru tidak 

diganti 100% secara langsung, melainkan proses penggantian dilakukan secara 

step by step. Tetapi proses penggantian ini tidak berlangsung dengan baik 

dikarenakan pada saat proses implementasi terdapat banyak sekali bug dan error 

yang muncul.  

Implementasi secara parsial juga mengindikasikan bahwa kesalahan tidak 

sepenuhnya ditanggung oleh pihak Developer Sistem. Hal ini dikarenakan setiap 

proses pembelian sistem, implementasi sistem, dan pengembangan sistem 
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seharusnya pihak Perusahaan diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam melihat 

dan mengawasi proses perkembangan sistem yang digunakan perusahaan saat ini. 

Pemilik perusahaan terkesan enggan untuk mengurus sistem yang sudah dia beli, 

dan beliau memiliki prinsip apabila sistem yang digunakan tidak sesuai dengan 

ekspetasi pada saat implementasi, beliau bisa melakukan pembelian sistem yang 

baru lagi dengan Developer Sistem yang berbeda hingga sistem tersebut cocok 

digunakan. 

Prinsip yang digunakan pemilik perusahaan ini adalah prinsip yang salah. 

Tidak semua pembelian sistem bisa 100% terintegrasi dengan baik. Untuk 

mewujudkan sistem yang terintegrasi dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan 

dari perusahaan, pemilik perusahaan, developer sistem, dan Tim EDP harus 

berkomunikasi dengan baik, dan komunikasi inilah yang kurang terlihat 

diperusahaan. 

 Kendala lain yang menjadi permasalahan penting adalah permasalahan 

mengenai sistem penjualan yang digunakan oleh Divisi Marketing masih 

menggunakan manual input, dan tidak ada master data yang menyimpan data – 

data perhitungan yang sudah pasti, seperti jarak, dan biaya yang perlu dibayar 

oleh customer dalam proses export dan import seperti biaya untuk proses bongkar 

atau muat barang milik customer di loading dock bila menggunakan jasa 

pelayaran. Tidak adanya kendali dari sistem penjualan perusahaan untuk 

menangani biaya apa saja yang perlu dibayarkan oleh customer menjadi sorotan 

utama dari kelemahan sistem perusahaan. 



256 

 

 

 

 

Kendala terhadap pengontrolan sistem terhadap input data juga menjadi 

permasalahan utama yang dihadapi Divisi Finance. Keadaan sistem yang 

digunakan oleh GM HRD dan Manajer Finance masih dalam tahap 

pengembangan, belum sempurna, tidak reliable dan kurang akurat untuk 

membantu Tim Finance dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, seperti membuat 

laporan keuangan. Sistem yang digunakan GM HRD memiliki kelemahan dalam 

memproses data. Kelamahan itu adalah mengharuskan GM HRD untuk 

melakukan input manual apabila ingin membuat laporan keuangan, dan karena 

penggunaan input manual, sistem yang digunakan GM HRD memiliki human 

error yang cukup tinggi dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang 

seperti melakukan fraud data. Keadaan tersebut menyebabkan Divisi Finance juga 

memiliki kelemahan terhadap proses pengontrolan terhadap input data di sistem 

perusahaan yang mereka gunakan saat ini. 

Selain itu karena sistem perusahaan masih berwujud implementasi parsial, 

terdapat beberapa fitur sistem yang dihilangkan dari sistem perusahaan yang 

digunakan oleh Divisi Finance. Hilangnya beberapa fitur seperti kemudahan input 

data dalam proses membuat laporan keuangan secara real time menyebabkan 

beberapa user dari Divisi Finance enggan untuk menggunakan sistem karena 

penggunaan sistem perusahaan tidak jauh beda dengan penggunaan input secara 

manual dengan menggunaakan word dan excel. 

Selain kendala sistem, perusahaan juga masih memiliki kendala pada 

hardware yang digunakan oleh user dalam menunjang pekerjaan mereka sehari –

hari. Kendalanya adalah adalah tidak ada kesesuaian antara sistem perusahaan 
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dengan hardware. Sistem perusahaan yang menggunakan bantuan aplikasi Google 

Chrome untuk bisa mengakses sistem perusahaan yang menggunakan basis Web. 

Aplikasi ini membutuhkan resource RAM yang besar, karena untuk aplikasi ini 

dinyalakan, aplikasi sudah memakan resource RAM hampir 20% dari kapasitas 

RAM yang masih terbatas di 3 Gigabyte, belum lagi resource tersebut ada yang 

diambil oleh sistem operasional Windows 7 yang terkenal cukup berat dalam 

memakan resource RAM. Dengan kapasitas RAM dan spesifikasi PC yang sudah 

tertinggal 11 tahun, perusahaan sewajarnya melakukan penggantian spesifikasi 

hardware yang sesuai dengan tingkat kebutuhan sistem saat ini dengan melakukan 

pengecekan mengenai seberapa besar kebutuhan resource RAM untuk membuka, 

dan menjalankan aplikasi sistem dan OS untuk pekerjaan sehari - hari. 

Pemilihan perangkat hardware dan kesesuaian kapabilitas dari perangkat 

hardware dengan sistem yang digunakan. Perangkat PC yang digunakan oleh 

seluruh user di perusahaan masih menggunakan teknologi 2006, dimana PC 

tersebut sudah cukup tua, dan tidak begitu baik untuk digunakan user dalam 

mengerjakan tugas perusahaan. Beberapa user juga mengeluhkan terjadi Lag, 

Hang, atau lambat dalam memproses data walaupun internet dalam kondisi yang 

prima. 

Manajer Finance juga merasa bahwa pihak Developer Sistem, dan Pemilik 

Perusahaan tidak begitu memperhatikan keadaan sistem diperusahaan, dan bisa 

ditunjukan dengan jarangnya update yang dilakukan oleh pihak Developer. 
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Kurangnya perhatian mengenai keadaan sistem dari pihak pemilik 

perusahaan menyebabkan beberapa permasalahan, dimana setiap terjadi 

maintenance atau update, hasil rincian update atau patch note sampai sekarang 

tidak pernah dirilis oleh pihak Manajer Operational dan Tim EDP. Pihak Manajer 

Opeational juga memiliki keinginan untuk melakukan update sistem dengan cara 

mereka sendiri, yang tingkat keberhasilannya sangat diragukan, karena Tim EDP 

dan Manajer Operational tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan sistem dan 

pemahaman mengenai coding sistem dalam bahasa Java Script masih kurang. 

Proses ini juga menjadi titik kelemahan dari struktur organisasi perusahaan, 

dimana seorang Manajer Operational merangkap jabatan sebagai orang yang 

mengawasi setiap gerak gerik dari Tim EDP. Hal ini sangat membahayakan, dan 

sangat berpotensi terjadi kasus tindak kriminal seperti merubah struktur coding 

dibagian operational. 

Seharusnya dari pihak perusahaan membagi semua jabatan dari struktur 

organisasi secara rinci, dan tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan. 

Terlebih dengan keadaan sistem yang saat ini masih kurang terhadap kendali. 

Proses pembagian ini bisa dilakukan dengan membuat Divisi IT secara 

independen yang tugasnya bisa lebih spesifik dalam penanganan permasalahan 

sistem dan pemegang kendali terhadap proses maintenance dan update sistem.  

Optimasi yang diberikan dan dikerjakan oleh Developer Sistem cenderung 

memberikan ubahan pada tampilan, penyegaran warna, pembersihan junk, yang 

membuat sistem bisa berjalan dengan ringan tanpa adanya perubahan yang 

signifikan yang bisa digunakan untuk kebutuhan dimasa depan. 
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Kendala yang lain muncul dari pihak Third Party yang memberikan 

layanan support seperti internet. Third party atau pihak ketiga yang disewa oleh 

perusahaan tidak bisa memberikan layanan yang baik. Permasalahan yang 

dirasakan adalah Provider Internet yang disewa oleh perusahaan tidak mampu 

memberikan layanan yang terbaik.  

Wadah Forum juga belum ada yang dikarenakan kekurangan SDM untuk 

mengelola forum. Selain itu, tidak semua permasalahan dalam pembuatan wadah 

forum berasal dari kurangnya SDM untuk mengelola. Permasalahan lain timbul 

karena alokasi dana yang terlalu tinggi untuk proses penyempurnaan sistem 

perusahaan, dan berakhir kurang efektif. Alokasi dana juga sudah semakin 

menipis lantaran pihak perusahaan juga melakukan pembelian sistem baru yang 

hingga saat ini belum ada feedback dari pihak yang bersangkutan. 

Bila terjadi kerusakan atau maintenance yang bersifat darurat seperti 

kerusakan sistem dan hardware, pihak perusahaan memang menyediakan unit PC 

Cadangan, tetapi isi sistem perusahaan di unit cadangan masih mengunakan versi 

lawas, yang memerlukan setting ulang. Proses melakukan setting ulang agar 

sistem dari Unit Cadangan bisa berjalan dengan lancar memerlukan waktu yang 

cukup lama, dan sangat menghambat kinerja user. 

Perusahaan juga perlu memperhatikan bahwa proses approval yang 

dilakukan oleh Manajer dengan sistem saat ini memiliki kelemahan yang cukup 

berbahaya apabila terjadi kesalahan yang dikarenakan human error pada saat 

proses approval sedang berlangsung. Proses approval yang dilakukan oleh 
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manajer dan juga GM adalah manual checking bukan bantuan dari sistem, 

terutama pembelian barang yang bersifat sekunder atau pelengkap. Proses 

approval dengan manual checking dilakukan dengan mencocokan data berupa 

nota dan barang yang dibeli dengan data dari toko yang bersangkutan.  

Dari semua kelemahan diatas, sistem milik PT. Kemasindo Cepat 

Nusantara Semarang ini bisa dikatakan belum siap untuk di implementasi, dan 

masih memerlukan banyak perbaikan agar sistem lebih sempurna dan 

meminimalisir terjadinya fraud didalam perusahaan.  

Maka dari itu, berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan diatas, 

dengan segala kelemahan dan kelebihan dari sistem perusahaan, sistem 

Perusahaan PT. Kemasindo Cepat Nusantara Cabang Semarang dengan nama 

KECE GROUP INTEGRATED SYSTEM masuk kedalam Kategori MANAGED 

dengan persentase explorasi sistem sebesar 76.90476% atau 77% dan sistem yang 

belum terimplementasi dengan baik sebesar 23% yang sudah dibahas pada Bab 4 

bagian akhir. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan merupakan hasil pertimbangan yang diambil dari 

semua analisis pada Bab 4, perusahaan diperbolehkan untuk memiliki 

pendapatnya sendiri. Bila perusahaan ingin mengambil pendapat dan kesimpulan 

mengenai sistem mereka secara mandiri, mereka perlu mempertimbangkan 

kembali hasil kinerja perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan sistem 
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perusahaan yang hingga saat ini tidak kunjung selesai karena menganggap ringan 

semua permasalahan diperusahaan.  

Berdasarkan Bab 4 dan kesesuaian dengan keadaan perusahaan saat ini, 

ada beberapa saran yang bisa diprioritaskan terlebih dahulu untuk meningkatkan 

performa, efektifitas dan efisiensi perusahaan untuk jangka panjang dan 

setidaknya saran ini bisa mencangkup 23% kekurangan dari sistem perusahaan, 

dimana persentase 23% ini tidak bisa dianggap remeh, karena dari 23% inilah 

semua permasalahan kecil bisa menjadi permasalahan besar bila tidak segera 

diselesaikan, saran yang bisa diberikan diantaranya adalah: 

1. Investasi pada pembelian hardware penunjang seperti PC dan Server yang 

up to date dan memiliki kualitas yang baik dengan jangka waktu 

penggunaan maximal 7 tahun untuk menjaga performa hardware. Acuan 

untuk membeli hardware adalah harus memiliki performa yang bisa 

mencukupi kebutuhan software saat ini. 

2. Apabila perusahaan memilih untuk membeli sistem yang baru, carilah 

developer sistem perusahaan yang lebih professional dalam menanggapi 

setiap kebutuhan perusahaan, bisa dipercaya, bertanggung jawab dengan 

sistem yang dia buat, dan sistem yang dibuat harus lebih canggih daripada 

sistem saat ini juga pembuatan sistem diwajibkan sudah terintegrasi. 

Selain itu disarankan untuk melakukan penggantian sistem secara Whole 

Implementation, dan tidak menggunakan penggantian sistem secara 

parsial, karena metode implementasi secara parsial memiliki tingkat resiko 
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kerusakan yang cukup tinggi apabila pihak Developer tidak menguasai 

proses implementasi tersebut dengan baik. 

3. Melakukan investasi pada Sumber Daya Manusia yang memang memiliki 

keterampilan dibidang IT Development untuk memberikan layanan self 

update dan self repair kepada perusahaan sebagai antisipasi pertolongan 

pertama apabila sistem mengalami kerusakan. 

4. Melakukan investasi pada pembuatan Web Forum resmi untuk perusahaan 

yang berisikan FAQ dan berisikan thread yang memberikan step by step 

untuk pemecahan masalah yang bersifat common atau sering terjadi, dan 

terintegrasi di seluruh perusahaan pusat dan cabang. 

5. Apabila menggunakan sistem yang baru, hal yang paling penting adalah 

membuat user interface atau tampilan sistem menjadi sederhana, tetapi 

informatif dan mudah dipahami. 

6. Jangan takut untuk dilakukan Audit Sistem secara periodikal, karena 

dengan menggunakan audit sistem, perusahaan bisa mendapatkan 

penilaian yang lebih akurat untuk mengetahui keadaan perusahaan. 

7. Apabila sudah mulai melakukan research mengenai sistem yang baru, 

diharuskan untuk memiliki sistem dengan human error seminimal 

mungkin dengan cara membatasi input manual. Perlu dibuatkan master 

data yang berisikan standarisasi penghitungan biaya dari kota utama ke 

kota tujuan, biaya transportasi, biaya supir, biaya lain – lain yang sudah 

fix, sehingga user hanya perlu melakukan input manual dibagian beban 
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berat dari pengiriman barang dalam hitungan per ton, yang lebih minim 

human error. 

8. Sistem yang baru diharapkan lebih kearah research and development 

sistem milik Divisi Finance. Sistem harus bisa ditampilkan secara realtime 

seperti jumlah penjualan saat ini yang masuk ke perusahaan ada berapa, 

jumlah biaya pengiriman yang sudah selesai, jumlah biaya pengiriman 

yang masih berjalan, jumlah biaya pengiriman terutang dan transaksi lain 

yang bisa ditampilkan secara real time. Sistem juga diwajibkan untuk 

memiliki tingkat kontrol yang tinggi, agar meminimalisir terjadinya fraud. 

9. Proses monitoring harus lebih diperketat lagi, walaupun sudah bisa 

menggunakan sistem background check untuk menampilkan data historis 

pencatatan setiap user, perusahaan bisa melakukan inovasi terhadap 

background check tersebut, seperti penggunaan background check untuk 

mencegah kejadian pengiriman data atau transaksi ke divisi lain dengan 

melakukan block sistem secara background. 

10. Melakukan re – organizational company, tujuan dari re – organizational 

company adalah untuk mencegah terjadinya double function seperti kedaan 

dari GM Marketing dimana beliau mengemban 2 fungsi jabatan, menjadi 

seorang Marketing, dan menjadi pemimpun IT. Setidaknya jabatan mereka 

harus terspesialisasi pada keahlian dasar dari job desc yang mereka emban. 

11. Apabila melakukan pembelian kebutuhan perusahaan, baik kebutuhan 

primer maupun sekunder, disarankan untuk melakukan pembelian ditoko 

yang memiliki NPWP, dan toko tersebut adalah toko yang trackable. 
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Karena selama ini, setiap pembelian kebutuhan barang sekunder seperti 

pembelian tinta printer, pembelian HDD baru, maupun komponen 

komponen PC yang lain, pihak finance tidak bisa melakukan tracking 

semua pembelian yang dilakukan pihak operational.   

12. Semua unit PC, baik unit cadangan maupun main unit diwajibkan 

memiliki sistem perusahaan yang sama dan selalu diupdate. 

13. Apabila Sistem mengalami update, diwajibkan untuk mengeluarkan patch 

note dan setiap periodikal dilakukan pengecekan sudah sesuaikah 

kebutuhan sistem dengan spesifikasi PC saat ini.    

 




