
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam penelitian yang telah dilakukan, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap proses memonitor dan

mengevaluasi kinerja TI (ME 1), memonitor dan mengevaluasi kontrol

internal (ME 2) dan memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal

(ME 3), proses memonitor dan mengevaluasi kinerja TI (ME 1) dan

memonitor dan mengevaluasi kontrol internal (ME 2) telah terdefinisi.

Sementara proses memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal

(ME 3) sudah lebih terkelola dan terukur dibandingkan dua proses lainnya.

2. Berdasarkan hasil pengukuran maturity level proses memonitor dan

mengevaluasi kinerja TI ME 1 berada pada level 3 yaitu telah terdefinisi

(define) yang artinya manajemen mengkomunikasikan dan mengajukan

standar proses pemantauan, program pendidikan dan pelatihan untuk

pemantauan telah diterapkan dan penyusunan ilmu yang didasarkan pada

informasi kinerja telah dikembangkan. Untuk hasil pengukuran maturity

level proses ME 2 berada pada level 3 yaitu telah terdefinisi (define) yang

artinya yang berarti manajemen mendukung dan mengadakan pemantauan

kontrol internal, kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk menilai dan

melaporkan kegiatan pemantauan kontrol internal dan program pendidikan

dan pelatihan untuk pemantauan kontrol internal telah ada. Sedangkan

hasil pengukuran maturity level proses ME 3 berada pada level 4 yaitu

terkelola dan terukur (manage) yang artinya isu dan pemaparan dari

kebutuhan eksternal dipahami dengan baik, kebutuhan untuk menjamin

kepatuhan  pada semua tingkatan dipahami dengan baik dan skema

pelatihan formal diberlakukan untuk memastikan bahwa semua anggota

staf menyadari kewajiban mereka.
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3. Berdasarkan hasil analisis maturity level maka dibuatlah usulan perbaikan

pengelolaan TI untuk proses ME 1 yaitu Manajemen menetapkan toleransi

dimana proses harus beroperasi, Sistem pelaporan manajemen organisasi

TI diformalkan, terdapat integrasi disemua proyek dan proses TI. Usulan

perbaikan untuk proses ME 2 yaitu manajemen menerapkan kerangka

kerja pemantauan kontrol internal TI, anggota staf TI yang terampil secara

rutin berpartisipasi dalam penilaian kontrol internal, Penilaian pemantauan

kontrol internal oleh pihak lain diterapkan. Sedangkan usulan perbaikan

yang bisa dilakukan untuk proses ME 3 yaitu kebutuhan proses self-

assessment eksternal dilaksanakan dan disempurnakan untuk tingkat

praktik yang baik, praktek yang baik dikembangkan untuk memastikan

efisiensi terhadap kepatuhan dengan persyaratan eksternal, sehingga sangat

sedikit kasus pengecualian kepatuhan dan adanya pengetahuan tentang

kebutuhan eksternal yang diterapkan, termasuk tren masa depan dan

antisipasi perubahan, serta kebutuhan untuk solusi baru.

5.2 Saran

Beberapa hal yang disarankan dalam pelaksanaan audit terhadap HMS di

RSIA Andini adalah sebagai berikut:

1. RSIA Andini perlu membuat kebijakan pengelolaan teknologi informasi

untuk keperluan kelengkapan pelaksanaan audit selanjutnya.

2. Untuk penelitian lebih lanjut pengembangan usulan sebaiknya tidak

mencakup pada domain Monitor and Evaluate saja, namun mencakup

seluruh domain yang ada pada Cobit.

3. Peneliti disarankan untuk menggunakan Cobit Framework 5.0 untuk

penelitian selanjutnya.


