
BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran yang didapat

dari pelaksanaan proses penelitian mulai dari awal hingga tahap akhir dengan harapan

kesimpulan dan saran ini nantinya dapat menjadi masukan bagi siapa saja yang

berkeinginan mengembangkan hasil penelitian ini.

5.1Kesimpulan

Berdasarkanhasilanalisisdanpembahasan yang telahdibahasdalambab4

,makakesimpulan yang diperolehadalah :

1. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa UIR memiliki pengelolaan TI

dalam mendukung layanan akademik dan dirasakan perlu dilakukan

perbaikan terhadap beberapa control process yang dirasakan sangat penting

saat ini.

2. Rekomendasi pengelolaan TI yang dibuat selaras dengan permasalahan

yang dihadapi, visi, misi dan tujuan UIR, perlu adanya pelatihan yang

diberikan bagi karyawan yang nonIT maupun karyawan IT dilakukan

sesuai dengan kebutuhan unit kerjanya dan pengaturan kembali manajemen

data yang berhubungan dengan proses layanan akademik antara lain pada

BAAK, BAIT dan layanan akademik di jurusan yang ada di UIR maupun

unit kerja lain terintegrasi dalam satu jaringan, agar pengawasan data

terpusat di data center yaitu server di BAIT. Hal ini dapat meminimalkan

permasalahan yang terdapat dalam proses pengolahan data akademik yang

selama ini sering terjadi redudansi data akademik. Rekomendasi yang

dibuat untuk monitor dan evaluasi kinerja TI menjamin bahwa kinerja dari

TI dalam layanan UIR terutama pada akademik dapat terkontrol secara

periodik tidak bergantung lagi apakah insiden yang terjadi mengganggu

proses bisnis UIR. Selain itu rekomendasi yang dibuat saling berkaitan satu

dengan lainnya, sehingga aktivitas yang ada di rekomendasi tersebut dapat
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terkontrol apakah terjadi permasalahan atau tidak dan segera mungkin

dapat ditindak lanjuti. Melalui control process ini dapat meningkatkan

efisiensi dan efektivitas kinerja T.I.

5.2Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian

ini antara lain :

1. Rekomendasi IT Governance yang dibuat perlu dikembangkan lagi tidak

hanya lingkup domain ME Pengembangan rekomendasi IT Governance

sebaiknya mencakup seluruh domain yang ada pada COBIT dengan semua

control process dengan demikian nantinya akan terbentuk suatu IT

Governance yang memberikan panduan lengkap untuk manajemen dalam

pengelolaan T.I yang ada, sehingga penggunaan T.I selaras dengan

permasalahan visi, misi, tujuan, dan strategi bisnisuniversitas dengan

mempertimbangkan resiko yang ada atas pengendalian T.I. Hal ini

memungkinkan universitas untuk memperoleh keuntungan penuh dari

suatu informasinya, dengan memaksimalkan keuntungan penuh dan

keuntungan kompetitif yang dimilikinya.

2. Penelitianselanjutnyadapatdilakukan padamasalahinvestasi TI

danmasalahpengukurankinerja TI yang ada di UIR.


