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BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 
 

4.1 Simpulan 
Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian pada metode COBIT ini 

maka didapat :  

1. Proses dan pemanfaatan  IT sudah mendukung tujuan bisnis 

perusahaan. Tetapi masih banyak yang perlu dibenahi, seperti 

pembuatan dasar yang benar yang digunakan untuk agenda tahunan 

IT perusahaan. 

2. Resiko-resiko yang ada belum terdokumentasi, juga penanganan dari 

resiko yang ada masih belum maksimal. Perusahaan belum 

menerapkan Risk Assesment untuk penanganan resiko, dengan 

alasan resiko yang dihadapi tidak sebesar usaha di bidang asuransi, 

perbankan, Fund Management, dan rumah sakit. 

3. SDM yang ada sudah mendukung pemanfaatan IT di dalam 

perusahaan. Terbukti dengan adanya training yang sudah 

dilaksanakan untuk karyawan perusahaan mengenai sistem yang ada 

saat ini. Sedangkan untuk karyawan divisi IT diberikan training ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan IT, tetapi training ini diajukan 

oleh karyawan yang bersangkutan, bukan atas inisiatif dari 

perusahaan sendiri. Karena perusahaan belum mempunyai rencana 

yang mendukung program-program training tersebut. 

4. Data-data yang ada di perusahaan sudah terjamin keamanannya. 

Terbukti dengan adanya skema hak akses data, sehingga orang yang 

tidak berkepentingan tidak dapat mengakses data yang tidak sesuai 

dengan akses yang diberikan perusahaan.  
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4.2 Saran 
 Berikut adalah saran yang didapat pada penelitian ini : 

1. Perusahaan dalam hal ini melakukan proses dokumentasi 

yang baik terhadap keseluruhan proses-proses yang berhubungan 

dengan teknologi informasi karena masih banyak proses-proses 

yang masih belum ada dokumentasi, hanya berdasarkan aturan 

lisan. 

2. Pada setiap proses dapat ditingkatkan lagi maturity levelnya, agar 

dapat memaksimalkan tujuan bisnis, pengendalian resiko, 

pengaturan sumber daya manusia, dan keamanan data di dalam 

perusahaan.  

3. Masih ada proses-proses yang ada pada divisi IT yang belum diteliti    

dan diaudit, peneliti yang selanjutnya dapat melanjutkan penelitian 

ini agar dapat memenuhi tujuan-tujuan lain dari perusahaan yang 

masih belum terpenuhi ataupun yang sedang berjalan. 

	  


