
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian dan kajian perancangan audit sistem informasi yang telah 

penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perancangan audit sistem informasi didapat bahwa Tata 

Kelola TI dan audit sistem informasi memenuhi tujuan bisnis perusahaan. Hal 

ini dilihat dari: 

a. Hasil penelitian terlihat bahwa ekspetasi manajemen terhadap TI yang 

dimilki PT. Pupuk Kujang dalam menunjang proses bisnis perusahaan 

sangatlah tinggi. Sebagian kebijakan sudah ditetapkan, dikomunikasikan, 

dan didokumentasikan dengan baik. Walaupun sebagian kebijakan belum 

ditetapkan, proses TI yang mencakup domain PO dalam COBIT sudah 

dilakukan dan dintegrasikan dengan baik Dengan melihat visi, misi, dan 

tujuan perusahaan yang tercantum dalam master plan TI PT. Pupuk 

Kujang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan TI di PT. Pupuk Kujang 

sudah mempunyai tingkat kematangan pada skla 4 (managed and 

measurable) sesuai yang diharapkan. 

b. Manajemen TI sangat sadar akan pentingnya Teknologi Informasi untuk 

mendukung kinerja suatu sistem informasi yang lebih efektif, efisien, dan 

memiliki mekanisme pengamanan aset, serta menjamin integritas data 

yang memadai. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada di perusahaan 

untuk menunjang  kinerja sistem informasi sudah melewati proses 



perencanaan dan implementasi yang baik, hal itu terlihat dari hasil 

perhitungan tingkat kematangan sistem informasi. 

2. Perancangan Model IT Governance dengan menggunakan implementasi 

framework COBIT sebagai pedoman yang sangat umum dan membantu 

penulis dalam panduan saat menganalisa aktivitas TI, kebutuhan control, 

masalah-masalah teknis TI yang berpengaruh dalam pengembangan dan 

pemanfaatan sistem infromasi yang optimal. Perancangan dilakukan melalui 

wawancara dan kuesioner dan melakukan perhitungan untuk memperoleh 

pemetaan posisi proses TI yang diharapkan dapat dievaluasi oleh PT. Pupuk 

Kujang berupa rekomendasi kepada pihak yang lebih berwenang untuk 

dimasa mendatang. Hasil rancangan audit dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Berdasarkan standar yang ada dalam COBIT Model perancangan IT 

Governance pada pengukuran tingkat kematangan proses TI di PT. 

Pupuk Kujang, terlihat bahwa perusahaan telah mencapai pada skala 4 

(managed). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses TI COBIT 

terkait pada domain PO diawasi, dikendalikan, dan diukur kinerjanya 

secara konsisten. Hasil pengolahan data menggunakan framework ini 

membantu untuk menentukan posisi saat ini dan merancang 

rekomendasi untuk masa mendatang. 

6.2  Saran 

 Dari hasil pengolahan data kuesioner dan kajian penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat disampaikan pada laporan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja TI pada PT. 

Pupuk kujang dilihat dari analisis hasil maturity level 4 yang disebut managed 

atau dapat diatur adalah melakukan review secara berkala terhadap prosedur dan 



kebijakan yang telah disusun agar selalu sesuai dengan keadaan lingkungan 

internal dan eksternal PT. Pupuk Kujang. 

2.  Dalam penelitian ini diharapkan dapat mendefinisikan posisi proses TI pada 

domain Planning and Organization (PO),  sehingga manajemen TI PT. Pupuk 

Kujang akan dapat menilai apakah pengelolaan TI sudah mencapai performa 

yang diharapkan atau tidak. 

3. Dikarenakan penelitian ini hanya dibatasi pada proses perencanaan dan 

pengorganisasian, Untuk penelitian Tata Kelola TI lebih lanjut dapat dilakukan 

pada semua proses yang ada pada 4 Domain dalam COBIT yaitu : Plan and 

Organization (PO), Aquire and Implementation (AI), Deliver and Suppport (DS), 

dan Monitoring and Evaluate (ME), untuk medapatkan evaluasi yang lebih 

lengkap.  

 


