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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil evaluasi pengukuran terhadap tingkat 

kapabilitas tata kelola sumber daya manusia dan TI pada Direktorat Sistem 

Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Jakarta 

dengan menggunakan COBIT 5.0 dan menggunakan dua proses yaitu 

EDM01 (Ensure Governance Framework Setting and Maintenance) dan 

EDM02 (Ensure Benefits Delivery), maka yang telah dihasilkan adalah 

proses EDM01 berhenti pada level 04 dengan nilai 84,88% dan proses 

EDM02 pun berhenti pada level 04 dengan nilai 84,69%. EDM01 dan 

EDM02 Largely Achieved pada level 4 dan dinamakan Predictable Process. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

menjalankan suatu proses yang selalu dilakukan dengan pemantauan, diukur, 

dan diprediksi untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. 

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data tersebut dapat dikatakan 

bahwa EDM01 (Ensure Governance Framework Setting and Maintenance) 

dan EDM02 (Ensure Benefits Delivery) tidak dapat mencapai pada level 5 

karena perusahaan kurang menetapkan informasi yang dibutuhkan untuk 

mendukung proses Setting and Maintenance, kurangnya batasan 

pengawasan terhadap kinerja proses Setting and Maintenance, dan 

perusahaan kurang mengidentifikasi terhadap prosedur dan frekuensi 
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penilaian yang sesuai dengan proses penilaian dan tujuan dari  penyampaian 

manfaat terhadap proses bisnis. Rekomendasi terhadap beberapa hal tersebut 

adalah sebaiknya perusahaan menetapkan informasi – informasi yang 

dibutuhkan sebelum melakukan proses Setting and Maintenance karena jika 

informasi yang dibutuhkan kurang, maka akan menghambat dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan, sebaiknya perusahaan menetapkan batasan – batasan 

pengawasan untuk mengawasi kinerja dari Setting and Maintenance, dan 

sebaiknya perusahaan melakukan identifikasi terhadap prosedur serta 

frekuensi penilaian proses penyempaian manfaat tersebut. 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka saran yang 

diberikan untuk penelitian yang akan datang, yaitu: 

1. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat membahas proses lain yang 

terdapat pada COBIT 5.0 agar tata kelola TI pada perusahaan tersebut 

dapat berjalan dengan baik untuk masa yang akan datang. 

2. Sebaiknya pihak DIT. SITP segera memperbaiki beberapa hal yang 

menjadi kendala terhadap proses yang ada, sehingga dapat mencapai 

pada level 5 (lima) sesuai dengan yang telah direkomendasikan 

sebelumnya.
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