
 
 

 

89 
 

Bab V 

Penutup 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian di DNTI kementrian 

MJTL maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Hasil penelitian dari domain Service Strategic (SS), sub 

domain Service Portfolio Managemant (SPM) dengan skor 

4.36 (Managed) menunjukkan bahwa kementrian MJTL telah 

mengimplementasikan metode-metode yang ada pada sub 

domain Service Portfolio Management (SPM) dalam 

membangun strategik jangka pendek dan jangka panjang 

terhadap layanan SI dan TI yang telah di tetapkan dalam 

Standard Operation Procedure (SOP) untuk mencapai tujuan 

serta visi dan misi DNTI di kementrian MJTL. Namun strategi 

tersebut belum maksimal karena minimnya sumber daya 

manusia serta dana untuk investasi pemgembangan 

infrastruktur SI dan TI. Sedangkan pada sub domain Demand 

Management (DM) dengan skor 4.29 (Managed) menunjukkan 

bahwa kementrian MJTL telah mengatur dan menjaga 

kapasitas dalam memberikan layanan terhadap user. Namun 

layanan tersebut masih diperioritaskan di beberapa unit dan 

belum meluas ke seluruh unit di kementrian MJTL karena 

faktor keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Pada sub 

domain Financial Management (FM) dengan skor 3.50, yang 

berarti bahwa kondisi keuangan untuk layanan terhadap SI dan 
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TI serta pengembangan sumber daya manusia belum matang 

dan meluas ke seluruh unit di kementrian MJTL.  

2. Secara signifikan proses perkembangan layanan SI dan TI di 

kementrian MJTL telah terdokumentasi dan dikomunikasikan 

dalam hal membangun strategik jangka pendek dan jangka 

panjang dalam memberikan layanan terhadap user dan telah 

mengatur kapasitas dalam memberikan layanan terhadap user 

serta telah menerapakan praktek-praktek terbaik dalam kerja 

ITIL versi 3 untuk menuju penerapan IT Governance di DNTI 

kementrian MJTL. 

 
5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil peneltian yang telah diperoleh selama 

melakukan penelitian di kementrian MJTL, maka saran yang perlu 

dilakukan guna perbaikan proses layanan adalah sebagai berikut: 

1. Pengalokasian dana untuk pengembangan infrastruktur SI dan 

TI harus dilakukan secara desentralisasi terhadap masing-

masing unit. 

2. Perlu perbaikan infrastruktur SI dan TI di tempat tahanan. 

3. Perlu investasi dana khusus untuk pemgembangan SDM. 

4. Desentralisasikan staf ahli SI dan TI untuk seluruh unit di 

kementrian MTJL agar mempercepat proses perkembangan 

terhadap layanan TI. 

5. Dalam penelitiaan ini peneliti hanya menggunakan domain 

Service Strategic (SS), untuk itu perlu adanya penelitian lebih 
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lanjut dengan menggunakan 4 domain lainnya yang tidak 

gunakan dalam penelitian tesis ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


