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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 IT 

Governance dan audit sistem informasi berguna untuk meningkatkan 

kualitas layanan TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan 

PT.KBS, hal ini dikarenakan : 

a. Diketahuinya letak permasalahan yang cukup memberi dampak untuk 

pengembangan sistem informasi dan juga pemanfaatan sistem informasi 

yang lebih efektif, efisien dan terintegrasi. 

b. Pemanfaatan sistem informasi e-Auction bagi perusahaan khususnya 

unit Logistik sudah melewati proses perencanaan dan implementasi 

yang baik, sehingga untuk mendapatkan posisi pemetaan audit sistem 

informasi pada proses layanan dan dukungan juga sangat terbantu 

dengan sangat baik, hal itu terlihat dari hasil perhitungan tingkat 

kematangan sistem informasi. 

 
2. Perancangan model tingkat kematangan layanan TI dengan menggunakan 

implementasi framework COBIT sebagai pilihan yang baik untuk mengolah 

dan merancang hasil audit sistem informasi serta membantu untuk 

menemukan aktifitas yang berpengaruh dalam pengembangan dan 

pemanfaatan sistem informasi yang maksimal. Perancangan dilakukan 

dengan mengolah data kuesioner yang di compare dengan menggunakan 

maturity model COBIT. Summary rancangan audit dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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a. Tingkat kepentingan dari setiap Control Objectives yang memberikan 

indeks yang disertai dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda 

pula. Hasil pengolahan data menggunakan metode dan framework ini 

membantu untuk menentukan posisi sistem informasi saat ini dan 

merancang rekomendasi untuk masa mendatang. 

b. Posisi pemetaan audit sistem informasi e-Auction perusahaan telah 

mencapai tingkat kematangan atau maturity level 4 disebut dengan 

managed ataupun dapat diatur. Dengan kata lain bahwa sistem 

informasi perusahaan tersebut telah berjalan dengan baik serta memiliki 

sistem prosedural yang baik. 

 

6.2 Saran  

Dari hasil pengolahan data kuesioner dan kajian penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka : 

 
1. Untuk lebih memaksimalkan kinerja sistem informasi perusahaan 

khususnya sistem e-Auction, perusahaan harus mempertahankan IT 

Governance dan terus mengadakan analisis sebagai follow up kualitas 

kinerja sistem informasi agar sesuai dengan kebutuhan bisnis 

perusahaan, serta merancang sebuah master plan yang digunakan untuk 

perencanaan dimasa mendatang disesuaikan dengan kebutuhan kinerja 

yang mungkin akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. 

2. Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat menggunakan metode 

framework COBIT domain DS (delivery and support) dengan harapan 

dapat mengetahui posisi audit sistem informasi pada proses layanan dan 

dukungan TI perusahaan pada saat ini. Dan penggunaan domain DS ini 

atas dasar Plan and Organise (PO) dan Acquire and Implement (AI) 

sistem informasi tersebut telah berjalan sangat baik. Domain terakhir 

yang disediakan oleh framework COBIT adalah Monitor and Evaluate 

(ME), oleh karena itu analisis dan pengendalian sistem informasi dapat 

dilanjutkan dengan menggunakan domain ME tersebut. 


