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  BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Melalui proses audit yang dilakukan pada BAB III, maka  dihasilkan 

beberapa kesimpulan yaitu : 

1.  Strategi IT yang direncanakan tidak  sesuai dengan strategi perusahaan 

karena kurangnya pendokumentasian dari perencanaan tersebut yang 

mengakibatkan tidak seluruh pegawai mengetahui perencanaan tersebut 

dengan baik. 

2. IT objective belum disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pegawai 

karena masih hanya sebagian pegawai yang mengetahui IT objective 

secara keseluruhan.  

3. Pengidentifikasian dan pengelolaan resiko IT belum berjalan dengan 

baik, karena belum ada pendokumentasian dari resiko IT yang dapat 

diterima oleh perusahaan. Sehingga tidak ada pedoman mengenai resiko 

pada perusahaan.  

4. Kualitas sistem IT belum dengan kebutuhan bisnis institusi karena belum 

ada nya penjagaan kualitas terhadap aset-aset yang dimiliki oleh 

perusahaan.   

5. Setiap proyek IT yang dibuat belum memenuhi kebutuhan bisnis 

perusahaan, karena masih ada kekurangan dari aplikasi yang diterapkan 

sehingga harus dilakukan perbaikan terhadap aplikasi tersebut agar 

dapat memenuhi seluruh kebutuhan bisnis perusahaan. 

6. Proyek IT tidak selesai sesuai jadwal dan sesuai dengan anggaran yang 

telah ditetapkan, karena belum ada pendokumentasian terhadap jadwal 

kerja proyek tersebut, sehingga ada beberapa jadwal yang diundur. 

7. Sistem baru belum dapat bekerja dengan baik ketika diimplementasikan, 

karena masih ada kekurangan dalam aplikasi yang telah 

diimplementasikan yaitu pada proses konversi bahan dari berat ke 

panjang. 

8. Perubahan sistem yang dilakukan mengganggu operasional bisnis yang 

sedang berjalan karena masih terdapat kekurangan terhadap aplikasi 

yang telah diimplementasikan. 
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4.2 Saran Dan Pengembangan 

  Dari proses audit yang sudah dilakukan maka saran yang dapat diberikan 

adalah : 

1. Untuk melakukan suatu perencanaan dan pengorganisasian yang baik, 

sebaiknya pihak   manajemen   menetapkan   suatu   standar   

operasional procedure yang   baik untuk    seluruh   bagian   

perusahaan  sehingga  aktivitas  operasional berjalan dengan lancar 

dan terorganisir dengan baik pula. 

2. PT Citra Sandang dapat memperbaiki kinerja dan evaluasi untuk setiap 

prosedur tata kelola TI agar lebih ketat dan efisisen kembali demi 

kelancaran kinerja TI dalam perusahaan. 

3. Menambah jumlah  personil IT  agar  terjadi  pemisahan   tugas   

sehingga   dapat  mempercepat kinerja. 

4. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan pelatihan  formal 

yang terjadwal dan terstruktur dengan baik. 

5. Memperbaiki kekurangan terhadap aplikasi sehingga dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan bisnis. 


