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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. Ekadharma International, Tbk menargetkan capability level  pada 

level 3, tetapi penelitian menunjukkan bahwa PT.Ekadharma 

International, Tbk berada pada level 2 yaitu managed. Pada level 2 

proses dikelola, ditentukan, dikontrol, dan dipelihara sehingga tetap 

terarah ke tujuan yang ada. Capabilitiy level antara yang ditargetkan PT. 

Ekadharma International, Tbk dengan hasil yang peneliti lakukan 

memiliki gap 1 level. 

2.  Rekomendasi yang diberikan peneliti terkait dengan tata kelola divisi 

TI adalah PT. Ekadharma International, Tbk dapat mempertimbangkan 

mengenai rekomendasi yang telah peneliti uraikan satu per satu pada 

lampiran laporan hasil audit sistem informasi sehingga perusahaan dapat 

mengoptimalkan bagian yang belum sempurna dan menyediakan bagian 

yang belum tersedia. 
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5.2 Saran 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran untuk 

penelitian yang nantinya dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki tata 

kelola TI sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya. 

1. Bagi perusahaan: perusahaan sebaiknya terus melakukan audit sistem 

informasi secara berkala dengan tempo waktu yang rutin, hal tersebut 

berguna untuk mengetahui sejauh mana tingkat kematangan dan 

keselarasan tujuan perusahaan dengan sistem informasi yang ada pada 

perusahaan. 

2. Bagi peneliti lain yang akan meneliti topik yang sama yaitu audit sistem 

informasi: memilih topik penelitian dan membuat batasan pembahasan 

agar topik tidak terlalu luas dibahas sehingga pembahasan yang 

dilakukan pada penelitian dapat menghasilkan hasil yang maksimal, 

memahami terlebih dahulu topik yang akan dibahas, mencari informasi 

selengkap-lengkapnya baik itu didapat dari dunia maya, dari buku, dari 

dosen pembimbing maupun dari orang-orang sekitar yang juga mengerti 

dan paham dengan audit sistem informasi, membuat dan memastikan 

untuk pertanyaan-pertanyaan pada kuisioner telah dibuat sesuai dengan 

topik maupun materi yang akan diteliti. 

3. Bagi Universitas Multimedia Nusantara: menyediakan berbagai 

informasi yang  mendukung dan membantu peneliti audit  dalam 

melakukan penelitiannya, mengadakan seminar yang bertemakan audit   
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sehingga dapat memberikan pengetahuan dasar  tentang audit kepada 

mahasiswa, menambah jumlah koleksi buku dan dokumen yang  terkait 

dengan COBIT agar mahasiswa atau peneliti lain dapat lebih mengerti 

dan memahami.
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