
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisa dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengukuran maturity level pada proses DS7 (Educate and 

Train Users) berdasarkan pada COBIT 4.1 yang diterapkan di Zanafa 

berada ditingkat 2,35 yang dibulatkan menjadi 2 Repeatable but 

Intutitive dari rentang nilai 0 sampai 5. Maka dari itu bisa diketahui 

pada proses penggunaan sistem masih sering terjadi kesalahan karna 

kurangnya program pelatihan dalam menggunakan sistem. 

2. Diketahuinya gap pada proses TI domain DS7 educate and train users 

diketahui dari tingkat kematangan saat ini (as-is) 2,35 yaitu 

Repeatable but intutitive dan tingkat kematangan yang diharapkan (to-

be) 4,47 yaitu Managed and measureable. Tingkat kematangan 

tersebut bedasarkan wawancara dan kuesioner  teradap pengguna.  

3. Berdasarkan hasil maturity level maka diketahui tingkat kesenjangan 

(gap) dengan nilai 2,12 dari pada itu dibuatlah langkah-langkah usulan 

berupa rekomendasi terhadap pengguna sistem inventory (digital stok) 

yang ada di Zanafa untuk perbaikan yang lebih baik terhadap 

pengguna dimasa yang akan datang. 

4. Adapun rekomendasi yang didapat dari hasil evaluasi pengguna sistem 

inventory ialah pihak manajemen Zanafa harus melakukan pelatihan 

terhadap pengguna sistem, mengevaluasi kinerja karyawan dalam 

rentang waktu yang ditentukan. Dan harus memiliki staff khusus IT 

yang berkompeten dalam bidang IT agar bisa merawat dan 

memperbaiki apabila terjadi kesalahan pada sistem yang bisa 

menggangu proses bisnis yang sedang berjalan.  
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5.2.  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang dapat diberikan antara lain: 

1. Zanafa perlu mengembangkan sebuah kebijakan, prosedur dan 

perencanaan yang tertulis dan terstandarisasi mengenai pengelolaan TI 

serta diperlukan Staff dibagian TI yang mampu  menjaga dan 

memperbaiki apabila terjadi permasalahan terhadap software dan 

hardware. 

2. Untuk menyempurnakan evaluasi selanjutnya disarankan 

menggunakan seluruh domain yang ada pada Control Objectives For 

Information And Related Technology (COBIT)  4.1. 

3. Untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian untuk kedepannya bisa 

melakukan pengukuran menggunakan Process Assessment Model 

(PAM). 


