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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab 4 analisis dan hasil 

menggunakan framework COBIT 5 pada PT. Summit Indonesia domain Deliver, 

Support and Service penulis menyimpulkan capability level tiap sub domain DSS. 

Capability level pada DSS01manage operationPT. Summit Indonesia 

adalah mencapai level 1, dimana perusahaan telah melakukan akivitas operasional 

namun beberapa kegiatan belum dilaksanakan secara rutim serta belum adanya 

dokumentasi dari kegiatan aktivitas operasi perusahaan tersebut. 

Pada Sub Domain DSS02 manage service request and incidentsPT. Summit 

Indonesia telah mencapai level 2karena pada PT. Summit Indonesia karena vendor 

telah memberikan performa optimal dalam melaksanakan perbaikan atas isiden 

yang telah terjadi namun perusahaan belum memiliki dokumentasi pencatatan atas 

insiden yang terjadi dan hail solusinya. 

Pada Sub Domain DSS 03 manage problemslevel kapabilitas yang telah 

dicapai PT. Summit Indonesia adalah level 0 karena pada PT. Summit Indonesia 

belum memiliki manajemen permasalahan terhadap tata kelola TI perusahaan dan 

hanya menyerahkan kepada vendor utuk mengatur dan hal tersebut hanya terbatas 

pada sistem aplikasi perusahaan. 
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Pada Sub Domain DSS04 manage continuity, level kapabilitas yang dapat 

dicapai oleh PT. Summit Indonesia adalah level 0 karena perusahaan belum 

memiliki kebijakan BCP dan bila ada hanya diketahui oleh pihak direktur serta 

tidak terdokumentasi sehingga masih belum ada perencanaan BCP dengan 

manajemen. 

Pada Sub Domain DSS 05 manage security services, PT. Summit Indonesia 

berada pada kapabilitas level 2 karena perusahaan telah menggunakan OS Linux 

dimana memiliki pertahanan cukup kuat dari ancaman-ancaman software seperti 

virus, malware dan sebagainya namun perusahaan belum memiliki dokumen 

evaluasi ancaman pada software, dokumen kebijakan atas perangkat, dan 

sebagainya. 

Sub Domain DSS 06 manage business process controls, level kapabilitas 

yang dicapai oleh PT. Summit Indonesia adalah level 2 karena perusahaan telah 

melakukan sosialisasi mengenai tanggungjawab bisnis kepada staff perusahaan 

serta memiliki kontrol bisnis sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan risiko atas kelemahan yang dihadapi pada setiap sub domain 

DSS 01 hingga DSS 06, maka peneliti memberikan saran untuk meningkatkan tata 

kelola teknologi serta mencegah risiko yang dapat terjadi dikemudian hari.  

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan tata kelola TI di PT. 

Summit Indonesia : 

a. DSS 01 Manage Operation 
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1. Membuat Standar Operasional Prosedur secara tertulis dan 

terstruktur untuk menetapkan standar perusahaan yang 

konsisten 

2. Merekrut staff yang memiliki pengetahuan khusus dibidang TI 

atau menetapkan divisi khusus yang menangani TI perusahaan. 

3. Melakukan pengecekan berkala dan maintenance untuk 

mengetahui apakah ada masalah dalam infrastruktur TI 

termasuk lag pada komputer yang digunakan staff dan untuk 

mengetahui apakah perlu adanya pembaharuan fasilitas baru 

(misal : processor, ram, dsb) 

4. Melakukan analisa ulang atas implementasi TI jika ada hal-hal 

yang dapat mengancam dalam kegagalan implementasi atau 

untuk kelanjutan implementasi itu sendiri 

5. Seperti yang telah dibahas pada poin 2, jika perusahaan telah 

memiliki staff khusus dibidang TI, maka bila terjadi situasi 

darurat seperti error maka dapat langsung diperbaiki namun jika 

belum memiliki staff khuus dibidang TI akan lebih baik jika 

terdapat pedoman korektif untuk mengatasi error yang serngkali 

terjadi pada TI perusahaan sehingga tidak bergantung pada 

programmer sepenuhnya 

6. Infrastruktur TI yang penting di relokasi ke tempat yang lebih 

aman serta tidak mudah dijangkau oleh sembarangan orang 

untuk mencegah adanya sabotase atau insiden-insiden lainnya 
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7. Menetapkan regulasi untk ruangan TI seperti : tidak diijinkan 

membawa makanan berat serta minuman kedalam ruangan TI 

atau ruang kerja. 

b. DSS 02 Manage Service Request and Incidents 

1. Membuat catatan dan pedoman atas insiden penting yang terjadi 

dalam TI perusahaan serta cara untuk mengatasi kerusakan / 

error TI terebut. 

2. Seperti yang telah dibahas pada sub domain DSS 01 poin 2, 

perusahaan perlu menambah divisi TI atau setidaknya merekrut 

seorang staff yang alhi dalam bidang TI. 

3. Pihak manajemen serta staff TI bisa melakukan penilaian atas 

kinerja TI dan vendor serta menyusunnya kedalam laporan agar 

mengetahui peningkatan atau penurunan dalam bidang TI. 

4. Melakukan pencatatan atas insiden TI yang pernah terjadi dalam 

perusahaan serta seberapa sering terjadi. 

c. DSS 03 Manage Problems 

1. Adanya manajemen permasalahan TI yang diketahui dan 

dipahami oleh staff TI hal ini berkaitan dengan poin 3 dn 4 dari 

solusi di DSS 02 juga. 

2. Seperti pada poin saran pada sub domain DSS 01 poin 1, 

perusahan perlu menetapkan SOP sehingga memiliki ketetapan 

pedoman standar dan mengurangi perubahan-perubahan yang 

tidak sesuai dengan SOP perusahaan. 
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3. Membuat mekanisme pelaporan insiden TI hanya satu pintu 

yaitu pihak yang behubungan langsung dengan vendor, bila 

pada divisi tertentu ingin menetapkan perubahan setidaknya 

perlu dilakukan pertemuan dan pembahasan dampak yang akan 

didapatkan di divisi lain serta melakukan persetujuan tertulis 

bila telah menetapkan perubahan tersebut, untuk meminimalkan 

perubahan terus menerus karena kurangnya komunikasi antar 

divisi. 

d. DSS04 manage continuity 

1. Menetapkan DRP dan BCP perusahaan bersama manajer serta 

vendor untuk mengetahui kondisi perusahaan serta DRP yang 

tepat yang perlu diperiapkan oleh perusahaan untuk mengatasi 

risiko kerusakan TI akibat bencana maupun insiden lainnya. 

e. DSS 05 manage security services 

1. Menetapkan kebijakan koneksi jaringan bersama pihak vendor 

2. Melakukan tes penetrasi serta membuat dokumen tes penetrasi 

untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keamanan server 

perusahaan. 

3. Pihak manajemen perlu melakukan tinjauan penyesuaian atas 

perubahan terhadap TI perusahaan serta melakukan pengawasan 

terhadap vendor atas perubahan sistem. 

f. DSS 06 manage business process controls 
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1. Pihak manajemen atau bagian TI dapat melakukan pengawasan 

serta peninjauan ulang atas penggunaan TI untuk mencegah 

kesalahan atau penyimpangan penggunaan TI perusahaan. 

  


