
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berikut ini, merupakan hasil kesimpulan dari hasil penelitian Evaluasi 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Operasional Penggunaan IT pada Sistem 

Informasi Geografis Pergudangan dengan COBIT 4.1. 

1. Berdasarkan hasil analisis dan penilaian yang dilakukan, didapatkan 

nilai tingkat kapabilitas pada proses domain PO07 manajemen 

Sumberdaya Manusia TI berada pada level 1 – Performed Process 

dengan pencapaian sebesar 80,00% dengan nilai rating Largely 

Achieved (L) atau tercapai sebagian besar. 

2. Untuk proses domain AI04 manajemen operasional dan penggunaan IT 

sistem informasi geografis pergudangan didapatkan hasil tingkat 

kapabilitas  juga berada pada level 1 - performed dengan pencapaian 

tata kelola sebesar 70,00% dengan nilai rating Largely Achieved (L) 

atau tercapai sebagian besar. 

3. Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada proses PO07 Sumberdaya 

Manusia TI dalam mencapai  target tingkat kapabilitas di level 3 adalah 

dengan mengatur kinerja manajemen permasalahan  dan pengaturan 

pencapaian kinerja baru. Selain itu penjadwalan kegiatan pelatihan, 

sharing informasi dan pemenuhan kompetensi dilakukan dengan 

mendorong adanya pelatihan dan pendidikan sertifikasi serta melakukan 

internal dan eksternal rekrutmen. Kemudian kegiatan penjadwalan 

training secara reguler kepada SDM yang baru agar dapat 

menyesuaikan work product  dengan kebutuhan, selain itu untuk staff 

senior agar diberikan dokumentasi evaluasi yang memadai. Kegiatan 

audit terhadap aktifitas staff sistem informasi geografis pergudangan 

juga harus dilakukan agar sesuai dengan standar proses dan dapat di 

evaluasi kedepannya. Selanjutnya penambahan staff IT yang 
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bertanggung jawab di bidang pergudangan dan memberikan masing-

masing jobdesk agar kinerja staff lebih terstruktur. 

4. Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada proses AI04 Operasional dan 

Penggunaan TI dalam mencapai  target tingkat kapabilitas di level 3 

dengan membuat SOP pengelolaan sistem informasi geografis 

pergudangan yang di dokumentasikan dalam bentuk cetak ataupun 

elektronik. Kemudian memberikan materi training kepada SDM yang 

baru agar dapat menyesuaikan work product  dengan kebutuhan, selain 

itu untuk staff senior agar diberikan dokumentasi evaluasi yang 

memadai. Kegiatan identifikasi perkembangan sistem seharusnya 

dilakukan secara berkala dan membuat dalam bentuk laporan agar dapat 

dijadikan acuan untuk pengembahan sistem informasi geografis 

pergudangan.	 Selanjutnya	 melakukan penyesuaian dokumentasi 

keluaran proses pengelolaan operasional dan penggunaan sistem 

informasi geografis pergudangan ketika terjadi perubahan proses. 

 

5.2 Saran 

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan dalam penelitian dan 

digunakan sebagai pengembangan selanjutnya: 

1. Disarankan untuk meningkatkan level kapabilitas 3 (Established 

Process) agar menjadi referensi instansi lainnya. 

2. Agar rekomendasi perbaikan dapat berjalan dengan baik, langkah 

pertama adalah mengedukasi SDM secara bertahap dalam memahami 

standar proses yang ada. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap 

standar operasional prosedur yang mengatur seluruh kegiatan dinas agar 

kedepannya dokumen dapat menjadi bekal instansi ke level 3. 

3. Perlu adanya audit atau evaluasi secara berkala dengan target strategi 

perkembangan setiap tahunnya. Baik dari sisi manajemen sumberdaya 

manusia, maupun dari prasarana operasional dan penggunaan sistem 

informasi geografis pergudangan. 
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4. Penambahan staff IT yang berkompeten agar dapat memberikan ilmu 

serta pengalaman kepada staff yang belum memiliki pengalaman. 


