
 

 

BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dalam penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pusat Teknolgi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD) telah menerapkan 

pengelolaan teknologi dan informasi rata-rata berada pada level 2 yaitu 

Repeatable but intutitive dari rentang nilai 0 sampai 5. Artinya  Pusat 

Teknolgi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD) telah melakukan 

pengelolaan cukup baik. 

2. Dari hasil pengukuran maturity level proses yang memiliki nilai 

kesenjangan (gap) tertinggi yaitu proses pengawasan dan eveluasi kinerja 

TI (ME1) dengan nilai maturiry level saat ini (as is ) 1,92 yaitu Repeatable 

but intutitive dan kondisi diharapkan (to be) 3,77 yaitu Manage and 

Measurable (Dikelola). Hal ini dikarenakan kerangka kerja dalam 

manajemen tidak terintegrasi dengan baik, kurangnya pengawasan 

terhadap kinerja TI yang ada, pelaporan kinerja yang tidak sistematis dan 

pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas. 

3. Berdasarkan hasil analisis maturity level maka dibuatlah langkah-langkah 

usulan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja TI Pusat Teknolgi 

Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD) C3 yang di prioritaskan untuk 

proses yang memiliki tingkat kesenjangan (gap) tertinggi yaitu proses 

pengawasan dan eveluasi kinerja TI (ME1) 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang di rekomendasikan kepada PTIPD untuk 

maturity level pengelolaan kinerja TI adalah: 

1. Sebaiknya pihak manajemen (pimpinan) lebih diperbaiki lagi untuk 

memaksimalkan pengelolaan kinerja TI C3 PTIPD kedepannya. 

2. Diharapkan kedepannya selalu diadakan pengawasan dan evaluasi 

terhadap kinerja yang ada agar mencapai target kinerja yang lebih baik. 
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3. Penelitian yang lebih lanjut nantinya diharapkan dapat mendefenisikan 

ukuran performa yang lebih mendetail dari seluruh proses Pengawasan dan 

Evaluasi (ME). Serta perlu dikembangkan lagi, tidak hanya untuk 

Customer Care Center tapi seluruh kinerja TI PTIPD. 

4. Berdasarkan dari hasil tingkat maturity maka dibuatlah rekomendasi untuk 

meningkatkan Kinerja TI C3 PTIPD berdasarkan visi, misi dan tujuan 

PTIPD kedepannya agar dapat meningkatkan level maturity pada level 5- 

optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


