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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan  sebagai berikut: 

a. Penerapan Domain COBIT Plan and Organise pada perusahaan sudah 

dilakukan dengan membuat rencana strategis TI untuk investasi serta 

anggaran yang dikeluarkan untuk perencanaan TI. Perusahaan juga 

memiliki arsitektur TI yang dirancang dan diinformasikan pada seluruh 

bagian perusahaan.  

b. Penerapan Domain COBIT Acquire and Implement pada perusahaan 

dilakukan dengan menganalisa kebutuhan dan dampak penggunaan 

sistem, pemeliharaan infrastruktur TI pada perusahaan, serta mengelola 

perubahan manajemen perusahaan.  

c. Penerapan Domain COBIT Deliver and Support pada perusahaan 

dilakukan dengan pengukuran kinerja secara kualitatif, tanggung jawab 

untuk perencanaan layanan TI secara berkala, pengontrolan dan 

keamanan terhadap data, lingkungan fisik perusahaan, operational TI, 

serta biaya yang dikeluarkan untuk layanan TI. 

d. Penerapan Domain COBIT Monitor and Evaluate pada perusahaan 

dilakukan dengan memonitor aplikasi-aplikasi yang bersifat vital bagi 
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perusahaan, evaluasi terhadap kinerja perusahaan, serta membuat 

prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang dibuat. 

 

5.2 Saran  

Setelah membuat kesimpulan, penulis juga  memberikan saran kepada 

PT. Selamat Sempurna, Tbk yang diharapkan dapat memberikan peningkatan 

terhadap kinerja dan efektifitas perusahaan. Saran-saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan, selain memiliki internal auditor sebaiknya juga 

memiliki auditor eksternal untuk memberikan laporan terhadap kinerja 

sistem informasi pada perusahaan secara berkala yang akan bermanfaat 

bagi keefektifitas serta meningkatkan kinerja dari perusahaan. 

b. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti berharap agar penelitian 

selanjutnya dapat memberikan hal-hal lebih spesifik yang belum 

terdapat dalam penelitian ini. Sehingga hasil audit yang dihasilkan 

akan lebih baik dari penelitian ini. 
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