
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisa pengukuran maturity level Sistem Informasi

Perpustakaan dengan Framework COBIT 4.1 Pada Perpustakaan Universitas Islam

Riau, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan maturity level diperoleh rata-rata indeks terendah

berada pada domain ME2 (Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal)

2,666 yaitu ditetapkan. Posisi ini berarti kebutuhan user (pengguna) Sistem

Informasi Perpustakaan UIR sudah sesuai dengan fungsi sistem tersebut.

Untuk kegiatan penilaian penerapan kendali internal IT tidak dilakukan

secara berkala, kendali internal IT belum seluruhnya didokumentasi dan

dikomunikasikan keberbagai pihak terkait. Hal ini terjadi karena pihak Top

Manajemen masih kurang memonitor dan memaksimalkan kinerja baik SDM

maupun IT (Sistem Informasi Perpustakaan).

2. Berdasarkan perhitungan maturity level diperoleh rata-rata indeks tertinggi

berada pada domain AI2 (Memelihara Perangkat Lunak Aplikasi) 3,714 yaitu

terkelola. Posisi ini berarti pihak manajemen sudah menyediakan perangkat-

perangkat pendukung penggunaan Sistem Informasi Perpustakaan, serta

menyediakan dana untuk perawatan pearalatan pendukung sistem tersebut.

3. Pada Domain PO9 (menilai dan mengatur resiko) Sistem Informasi

Perpustakaan UIR berada pada level 3 yaitu ditetapkan. Posisi ini berarti

Metodologi dan proses manajemen resiko telah ditetapkan dan di

komunikasikan oleh manajemen. Manajemen telah menetapkan project

manajemen resiko. Pengelolaan  IT dan business management mulai

memiliki komitmen dan ikut terlibat di dalam IT  project  manajement.

Manajemen telah menetapkan project  management resiko, termasuk
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peraturan dan  tanggung  jawabnya di dalam IT.  untuk keamanan

informasi, keamanan secara fisik dan ketersediaan belum terdokumentasi

dan terstandarisasi. Training atau pelatihan masih jarang dilakukan oleh

staff manajemen.

4. Pada Domain DS5 (memastikan keamanan) Sistem Informasi Perpustakaan

Universitas Islam Riau berada pada level 3 yaitu ditetapkan. Posisi ini berarti

Pihak Manajemen telah memberikan kemudahan untuk pelayanan

mahasiswa, dosen, maupun umum saat melakukan peminjaman atau

pengembalian buku. Akan tetapi, untuk penanganan permasalahan yang

terjadi terhadap penggunaan Sistem Informasi Perpustakaan Universitas

Islam Riau tidak dilakukan secara rutin, namun dilakukan sewaktu-waktu

jika adanya keluhan dari user. Jika terjadi troubleshooting pada sistem pihak

yang bertanggungjawab atas sistem ini adalah pihak ketiga.

5. Berdasarkan perhitungan maturity level diperoleh rata-rata indeks 3,094 dan

dibulatkan menjadi 3. Artinya pengukuran Sistem Informasi Perpustakaan

Universitas Islam Riau berada pada tingkat ketiga yaitu ditetapkan (Defined),

Pada Level tersebut pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan sudah

cukup maksimal dijalankan, namun untuk monitoring dan evaluasi masih

kurang terlaksana. Implementasi masih tergantung pada individu apakah mau

mengikuti prosedur atau tidak.

6. Gap yang ditimbulkan dari hasil perolehan maturity level dan target yang

ingin dicapai adalah sebesar 1,834. Untuk mengatasi gap tersebut, maka

ditentukan strategi informasi guna mengatasi gap tersebut.
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5.2. Saran

Adapun saran-saran yang direkomendasikan kepada Perpustakaan Univeritas

Islam Riau untuk pengukuran maturity level Sistem Informasi Perpustakaan adalah :

1. Sebaiknya pihak Top manajemen (Pembantu Rektor III) lebih peduli lagi

untuk memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Perpustakaan UIR agar

kinerja perpustakaan lebih baik lagi kedepannya.

2. Diharapkan kedepannya selalu diadakan pelatihan ataupun pertemuan rutin

agar lebih terjalin kerjasama antar sesama staf maupun manajemen.

3. Diharapkan auditor selanjutnya dengan menggunakan primary dan secondary

dan standard dari guideline yang digunakan pada penelitian ini (G14

Application System Review). Dan tidak menutup kemungkinan untuk

penggunaan keseluruhan proses TI yang ada pada COBIT (34 proses).

4. Penelitian yang lebih lanjut nantinya diharapkan dapat mendefenisikan ukuran

performa yang lebih mendetail dari seluruh proses COBIT 4.1 domain PO, AI,

DS dan ME. Serta perlu dikembangkan lagi, tidak hanya untuk Sistem

Informasi Perpustakaan tapi untuk keseluruhannya.

5. Berdasarkan dari hasil tingkat maturity maka dibuatlah Rekomendasi untuk

meningkatkan kinerja Sistem Informasi Perpustakaan Univeritas Islam Riau.

Sehubungan dengan kegiatan pelayanan dan juga berdasarkan Visi, Misi dan

Tujuan Perpustakaan UIR kedepannya agar dapat meningkatkan Level

maturity pada level 5- optimal.


