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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengukuran tingkat kapabilitas teknologi informasi

di PT A menggunakan framework COBIT 5, kesimpulan yang didapatkan ialah
organisasi perusahaan di bidang TI sudah melaksanakan jobdesc serta pencapaian
tujuan TI dilaksanakan secara terkelola dan baik, yang sesuai dengan
tercantumnya visi dan misi-nya.
Pada kegiatan penelitian ini peraihan yang dicapai, dapat dikatakan cukup
baik. Namun, proses ini belum sesuai target yang ditentukan oleh perusahaan
yaitu naik ke level 4, perlunya perbaikan kembali atau penyempurnaan seperti
melakukan monitoring/pengawasan proses bisnis dan sumber daya perusahaan,
melakukan simplying business process yang tetap dan memiliki parameter
keberhasilannya, menyempurnakan prosudur/pedoman yang dipakai untuk
melakukan perubahan/transisi, serta melakukan aktivitas reporting untuk kegiatan
TI perusahaan.
Masih perlunya penyempurnaan dan pembenahan kembali atau melakukan
evaluasi setiap proses yang dipakai oleh perusahaan, agar target yang ingin
dicapai

perusahaan

dapat

tercapai

di

level

4.
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5.2

Saran
A. Saran dapat diberikan untuk mahasiswa yang akan mengambil skripsi
dengan topik audit:
1. Buatlah beberapa list perusahaan yang akan dijadikan sebagai
sumber data untuk dilakukannya audit. Sebaiknya list perusahaan
lebih dari 3 dan perusahaan yang sehingga dapat menghadapi
kemungkina-kemungkinan yang bisa saja terjadi (misalnya
perusahaan yang dipilih sedang sibuk menghadapi proyek tahunan
atau bulanan).
2. Perusahaan

yang

akan

dijadikan

sebagai

sumber

untuk

dilakukannya audit, sebaiknya perusahaan yang sudah berjalan
selama lebih dari 5 tahun, seperti perusahaan per-bankan,
perusahaan retail, dan lain sebagainya.
3. Bila menggunakan framework COBIT 5.0, usahakan tidak
mengambil proses yang terlalu banyak, karena 1 proses dapat
memakan waktu yang cukup lama (tergantung dari pihak
perusahaan memberikan data).
4. Selama implementasi proses audit (kuesioner & wawancara),
sesering

mungkin

melakukan

follow

up

kepada

narasumber/responden atau kepada pihak perusahaan.

133
Pengukuran tingkat kapabilitas..., I Putu Adi Sudana, FTI UMN, 2018

B. Saran yang diberikan untuk PT A melalui hasil penelitian ini:
1. Sebaiknya PT A melakukan audit khususnya pada tata kelola
secara rutin, agar dapat memantau kinerja TI perusahaan dan
memantau keselarasan TI perusahaan dengan proses bisnis yang
terdapat pada perusahaan, sehingga hasilnya bisa optimal dan
permasalahan seperti dokumentasi yang tidak sesuai, peran dan
tanggung jawab yang disalah gunakan dapat diatasi, dan juga divisi
TI pun dapat melakukan inovasi TI yang membantu untuk
perusahaan.
2. Pengaturan

tata

kelola

teknologi

informasi

perusahaan

menggunakan framework COBIT 5.0, dapat membantu perusahaan
untuk mengurangi dan melihat kekurangan-kekurangan apa saja
yang

masih

dimiliki

oleh

perusahaan.
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