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Bab V  

Kesimpulan dan Saran  

  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilakukan terhadap Koperasi  

Bhakti Makmur Jaya menggunakan metode penilaian berdasarkan COBIT 5 

Domain Deliver, Service, and Support (DSS), penulis menarik kesimpulan 

dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Pada tahap pra evaluasi yang dilakukan, keselurahan proses dalam 

COBIT 5 Domain DSS merupakan proses yang sesuai dengan kondisi 

tata kelola teknologi informasi yang ada pada Koperasi Bhakti Makmur 

Jaya.  

2. Didapatkan hasil analisis dan evaluasi menggunakan Domain DSS 

dengan rincian sebagai berikut,   

• DSS01 mendapat nilai Level Kapabilitas 2, hal ini didukung 

bagaimana koperasi mampu mengelola lingkungan aset dan fasilitas 

TI sesuai dengan standar kesepakatan yang ditetapkan pihak 

pengembang yang diatur pada MOU. Standar yang dimaksud 

diantaranya adalah melakukan backup data, menyimpan dan 

memelihara event log, serta memberlakukan sistem incident tickets 

dalam hal menangani jika terjadi permasalahan yang memerlukan 
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penanganan ahli. Perawatan aset dan fasilitas TI pada koperasi 

didukung oleh adanya kegiatan inventarisasi aset untuk memonitor 

keutuhan aset dan fasilitas TI.   

Perusahaan belum menyadari pentingnya tata letak aset dan 

peralatan TI pada lingkungan operasional koperasi sehingga 

kemungkinan adanya ancaman atau kehilangan aset TI koperasi 

masih tinggi.  

• DSS02 mendapatkan nilai Level Kapabilitas 2, penilaian ini 

didukung oleh bagaimana koperasi mampu menjalankan prosedur 

permintaan layanan sesuai dengan SOP dari pihak ketiga yang 

mengatur tentang request incident melalui email. Jika terjadi 

permasalahan yang memerlukan pemulihan data transaksi, koperasi 

mampu melakukan data recovery dengan cara mengakses database 

yang berisi data yang telah ter-backup. Berbeda dengan 

permasalahan saat ini merupakan permasalahan perangkat keras 

pada sistem TI, maka koperasi akan mendatangkan tenaga ahli dari 

luar dalam melakukan penanganan permasalahan.  

Koperasi belum mengenal dan menerapkan pencatatan dan  

klasifikasi dari insiden – insiden beserta permintaan pelayanannya. 

Pencatatan tersebut berguna ketika akan menganalisis pola insiden 

dan permintaan layanannya.  

• DSS03 mendapatkan nilai Level Kapabilitas 2, koperasi menangani 

sebuah permasalahan melalui identifikasi masalah dan analisis akar 
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masalah suatu insiden yang didukung oleh support group dan 

melibatkan saran dari konsultan jika dibutuhkan.  

Koperasi belum melakukan identifikasi masalah dengan baik melalui 

daftar known-error yang dibuat setiap terjadi permasalahan. Known-

error seharusnya berisi daftar insiden – insiden yang pernah terjadi 

beserta cara penyelesaiannya. Daftar tersebut diarsipkan dan hanya 

akan digunakan ketika membutuhkan pengelolaan yang benar dan 

cepat.  

• DSS04 mendapatkan nilai Level Kapabilitas 0, hal ini disebabkan 

koperasi belum menerapkan kebijakan yang mengatur tentang 

Business Continuity Plan. BCP berfungsi untuk mengatur tindakan 

yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu insiden yang 

mengancam keberlangsungan proses operasional bisnis sehingga 

dalam keadaan yang tidak memungkinkan seperti ketika terjadi 

insiden operasional bisnis koperasi dapat terus berjalan.  

• DSS05 mendapatkan nilai Level Kapabilitas 1, koperasi telah 

menerapkan aktivitas kontrol aset dan sistem TI seperti menginstal 

antivirus, melakukan review dan update pada antivirus, melakukan 

enkripsi data, serta mencatat dan menyimpan log activities pada 

database. Database disimpan pada komputer server yang diletakan 

pada ruangan yang memiliki akses yang terbatas sekaligus menjadi 

tempat penyimpanan berkas – berkas bukti transaksi koperasi.  
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Koperasi masih pada tahap dimana menjalankan kebijakan tentang 

keamanan sistem dengan baik sesuai tujuan penerapan keamanan 

sistem. Belum ada upaya untuk melakukan pengujian terhadap 

tingkat keamanan sistem. Selain itu upaya dalam menjaga ketentuan 

hak akses yang sempurna masih belum dicapai pada koperasi ini.  

• DSS06 mendapatkan nilai Level Kapabilitas 1, dimana koperasi 

telah mampu menerapkan kebijakan akses user yang diatur dalam 

KAU yang menjadi sebuah keunikan pada setiap user. Kebijakan 

telah mengatur peran, tanggungjawab dan ketentuan akses setiap 

user masing – masing. Kegiatan setiap user juga telah direkam pada 

log activities sebagai kontrol keamanan informasi koperasi. Meski 

begitu, seluruh kebijakan tersebut hanya dapat diterapkan secara 

minimum misalnya pada tahap verifikasi data, training anggota, 

koreksi kesalahan, atau memelihara bukti – bukti error.  

3. Telah ditentukan Level Target dari setiap prosess DSS adalah 1 Level 

diatas level rata – rata yang didapat pada setiap proses DSS. Penetapan 

Level Target dilakukan melalui analisis dan persetujuan dari stakeholder. 

Dengan begitu didapatkan Level Target untuk setiap proses DSS adalah 

Level 1 untuk DSS04, Level 2 untuk DSS05 dan DSS06, dan Level 3 

untuk DSS01, DSS02, dan DSS03.  

4. Capability Level seluruh proses bisnis dari Koperasi Bhakti Makmur Jaya 

adalah 1,839, dibulatkan menjadi 1 dimana koperasi berada pada level 

Performed Process. Maka dapat dikatakan koperasi mencapai tingkat 
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dimana proses bisnis telah dilakukan dan diimplementasikan dengan 

tujuan untuk mencapai tujuan bisnis. Setiap kegiatan operasional dalam 

bisnis telah mampu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan 

bisnis. Koperasi telah cukup mampu untuk melakukan pertimbangan 

dalam berbagai aspek ketika akan menerapkan suatu kebijakan bisnis. 

Pertimbangan dalam hal ini contohnya adalah pertimbangan pada aspek 

sumber daya koperasi, kemampuan koperasi, serta strategi penerapan 

yang didasari pada kesepakatan Service Level Agreement antara koperasi 

dengan vendor.  

Adapun kelemahan dari tata kelola sistem informasi pada Koperasi 

Bhakti Makmur Jaya secara keseluruhan adalah sebagai berikut :  

• Pelatihan dan pembekalan yang dilakukan oleh koperasi  kepada 

karyawan sebatas tentang tata cara menggunakan software 

Lubersky.  

• Koperasi tidak menaruh perhatian cukup besar pada TI dan fasilitas 

TI, perkembangan yang dilakukan masih berupa perbaikan sistem.  

• Koperasi belum memiliki suatu kontrol pengendalian tentang suatu 

kebijakan yang kuat, masih banyak toleransi pengendalian.  

• Berdasarkan rata – rata Level Kapabilitas, nilai DSS04 masih 

tertinggal yaitu Level 0 karena koperasi belum menyadari 

pentingnya Business Continuity Plan yang berguna bagi 

keberlangsungan koperasi.  
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5. Level Target yang ditentukan secara keseluruhan menurut rata – rata Level 

Kapabilitas koperasi adalah Level 1 (Performed Process), sehingga 

disusun rekomendasi menyeluruh untuk koperasi adalah  

sebagai berikut :  

• Memberikan pelatihan dan pemahaman kepada seluruh karyawan 

tidak hanya pada tata cara penggunaan software Lubersky, namun 

juga bagaimana seluruh karyawan juga turut terlibat dalam 

menjaga TI dan fasilitas TI. Dalam kasus ini adalah menjaga 

kebersihan di sekitar fasilitas TI agar tidak terjadi gagal fungsi pada  

fasilitas TI contohnya akibat debu dan kotoran, kemudian 

karyawan juga perlu mengetahui yang diperbolehkan dan yang 

tidak diperbolehkan ketika mengakses jaringan untuk menghindari 

ancaman virus dan malware.  

• Membuat inovasi terhadap proses bisnis khususnya pada 

perkembangan TI dan fasilitas TI agar kemampuan TI dapat 

berjalan maksimal dan mumpuni.  

• Membuat kebijakan tentang kontrol akses data dan informasi yang 

kuat, kebijakan harus bersifat kaku dan mutlak. Koperasi dapat 

menerapkan sistem sanksi kepada karyawan jika terdapat  

pelanggaran aset data dan informasi.  

• Membuat rencana untuk mengimplementasikan Business 

Continuity Plan dengan harapan perusahaan siap menghadapi 

kemungkinan bencana yang membutuhkan respon penanggulangan 
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bencana yang cepat dan tepat dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan. Perancangan pembuatan BCP harus dengan 

mendefinisikan elemen – elemen yang diperlukan seperti 

penanggung jawab serta pelaksana tindakan, area krisis yang 

menjadi pokok perhatian ketika bencana, penetapan Business 

Impact Assessment (BIA), beserta perencanaan biaya yang 

diperlukan ketika bencana dan masa setelah bencana.  

  

5.2 Saran  

Berikut ini beberapa saran yang diberikan penulis pada penelitian ini :  

1. Penilaian Level Kapabilitas ini terkait dengan Koperasi Bhakti Makmur Jaya 

dapat dilakukan menggunakan metode – metode lain pada COBIT 5.  

2. Subjektifitas pada penelitian ini dapat diminimalkan dengan menambahkan 

narasumber atau metode scoring / pembobotan yang berbeda.  

  

 

 

 

 

 

    


