
 

Bab 5 

Kesimpulan dan Saran 
 

5.1 Kesimpulan 
Dalam menganalisis sistem bagian keuangan dengan 

manajemen TI menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, 

dan kuesioner. Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa menurut management guidelines 

berdasarkan Maturity model yang ada pada framework COBIT 

domain monitor dan evaluasi kinerja TI yang dimanefestasikan 

dalam bentuk scoring 0 sampai dengan 5, untuk subdomain ME1 

RSUD kota Salatiga berada pada score  atau pada posisi 0.83 yaitu 

Non-Existent, kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun yang 

dapat dikenali. Rumah Sakit bahkan tidak mengetahui bahwa terdapat 

permasalahan yang harus diatasi. Maturity model untuk subdomain 

ME2, RSUD kota Salatiga berada pada score  atau pada posisi 1.28 

yaitu Initial / Ad Hoc, Terdapat bukti bahwa Rumah Sakit 

mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi. Bagaimanapun 

juga tidak terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan 

ad hoc yang cenderung diperlakukan secara individu atau per kasus. 

Secara umum pendekatan kepada pengelolaan proses tidak 

terorganisasi. Maturity model untuk subdomain ME3, RSUD kota 

Salatiga berada pada score  atau pada posisi 1 yaitu Initial / Ad Hoc, 

Terdapat bukti bahwa Rumah Sakit  mengetahui adanya permasalahan 

yang harus diatasi. Bagaimanapun juga tidak terdapat proses standar, 

namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlakukan 
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secara individu atau per kasus. Secara umum pendekatan kepada 

pengelolaan proses tidak terorganisasi. Maturity model untuk 

subdomain ME4, RSUD kota Salatiga berada pada score  atau pada 

posisi 0.57 yaitu Non-Existent, kekurangan yang menyeluruh terhadap 

proses apapun yang dapat dikenali. Rumah Sakit bahkan tidak mengetahui 

bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi. 

 

5.2 Saran 
1. Rumah Sakit bisa bekerja lebih giat lagi untuk menaikkan 

tingkat kematangan dalam pengembangan Information 

Technology (IT) nya 

2.  Dalam pengembangan Information Technology (IT) harus 

melibatkan semua pihak 

3. Penambahan dokumen pendukung kinerja pengembangan 

aplikasi 

4. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

memasukkan seluruh domain yang ada atau melakukan 

penilaian berdasar dari salah satu kategori domain yang ada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


