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BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

4.1 Simpulan 

Dari data informasi yang didapat serta hasil analisis pada perusahaan 

PT. Jayamas Dwi Perkasa, berikut merupakan kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil analisis yang dilakukan.  

Dari  control objectives yang telah diaudit dengan menggunakan metode 

operations management controls, berikut hasilnya : 

1. Computer Operations 
a) Operation Control : status C. 

b) Scheduling Controls : status C. 

c) Maintenance Controls : status C. 

2. Data Preparation and Data Entry : status C. 

3. Production Control 
a) Input or Output Controls : status C. 

b) Job Scheduling Controls : status C. 

c) Acquistion of Consumable : status C. 

4. File Library Control. 
a) Storage of Storage Media : status C. 

b) Use of Storage Media : status C. 

c) Maintenance and Disposal of Storage Media : status K. 

5. Documentation and Program Library Control : status C. 

6. Technical Support Control : status C. 

7. Capacity Planning and Performance Monitoring Controls : status 

C. 

Secara umum dari hasil control objectives yang telah dilakukan audit, 

perusahaan masih kurang dalam penerapan kontrol – kontrol yang ada 

sehingga dalam tabel status pada tiap control objective yang telah dilakukan 

analisa, dapat disimpulkan bahwa rata –rata kontrol masih terdapat status c 
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pada setiap kontrol. Perusahaan masih perlu mengadakan perbaikan terus 

menerus untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. 

 

4.2 Saran 

Berikut saran-saran yang direkomendasikan untuk mengembangkan kinerja 

perusahaan dibidang produksi : 

1. Perusahaan meningkatkan usaha dalam pengontrolan manajemen 

operasi  pada bagian yang menggunakan teknologi informasi dan 

menerapkan di semua aspek proses bisnisnya dengan melakukan 

komputerisasi untuk setiap kegiatan yang berhubungan untuk 

meningkatkan  kelancaran dokumen, keakurasian data, pemeliharaan 

data. 

2. Perusahaan sebaiknya mengembangkan penggunaan teknologi dan 

melakukan perbaikan, serta menentukan-menentukan perencanaan-

perencanaan teknologi informasi untuk masa depan perusahaan guna 

mencapai hasil yang maksimal. 
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