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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Dari hasil pemodelan yang dilakukan, dihasilkan beberapa 

kesimpulan. Diantaranya adalah kesimpulan mengenai perusahaan 

dan kesimpulan mengenai metode IDEF0. 

4.1.1. Perusahaan 

Berdasarkan hasil pemodelan yang telah dilakukan mengenai 

tingkat dukungan proses bisnis divisi MSDM pada PT. INTI, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut: 

1. Proses bisnis yang terdapat pada divisi MSDM PT. INTI terdiri 

dari lima proses bisnis utama diantaranya Pengembangan 

Sistem Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja, Pelayanan 

Sumber Daya Manusia dan Remunerasi, dan Penerapan 

Sistem Manajemen Terintegrasi bidang : Kualitas, CIQS, SMK3 

dan Lingkungan 

2. Dalam proses bisnis divisi MSDM PT. INTI memiliki aktifitas 

yang dilakukan secara sistematis oleh setiap bagian pada 

struktur organisasi. 

3. Dalam proses rekrutasi, lebih diutamakan merekrut dari dalam 

perusahaan, apabila masih ada lowongan dilakukan proses 

rekrutasi dari luar perusahaan.  

4. Proses bisnis utama yang dilakukan harus berdasarkan Surat 

Keputusan Direksi. 

4.1.2. IDEF0 

Berdasarkan hasil pemodelan alur bisnis yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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1. IDEF0 merupakan suatu metode yang hampir sama dengan 

Flowchart Dokument. Namun Alur kerja IDEF0 secara bertahap 

dan detail. Proses dapat dipecah menjadi beberapa tahap lagi 

dan semuanya digambarkan dan dijelaskan secara terperinci. 

2. Dengan menggunakan IDEF0 sistem analis dapat memperoleh 

data output dari hasil akhir dan dapat melihat setiap 

penggambaran alur bisnis secara terperinci.  

Penerapan metode IDEF0 ini cocok untuk perusahaan seperti PT.INTI 

sebab metode IDEF0 dapat menjelaskan hal-hal teknis maupun non-teknis  

secara keseluruhan proses. Dan IDEF0 ini sangat mudah dipahami dan 

dapat membantu dalam analisis sistem pengorganisasian dan proses bisnis 

melalui perangkat grafis yang disederhanakan. 

4.2 Saran  

Dari hasil pemodelan yang dilakukan pada divisi MSDM PT. INTI ada 

beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan. Perusahaan dapat 

menggunakan teknologi informasi untuk setiap proses bisnis agar setiap 

aktifitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 


