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V. PENUTUP 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan yang mencerminkan hasil dari penelitian tersebut, serta tak lupa 

diiringi dengan saran yang berguna untuk Bagian Kemahasiswaan dalam 

menaungi sistem informasi kemahasiswaan. 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan kuisioner dan wawancara yang telah diajukan pada proses 

maturity level, diketahui rata-rata tingkat maturity level dari setiap 

domainnya, berikut uraiannya pada Tabel 12. 

 Tabel 12. Ringkasan Hasil Maturity Level 

 

Monitor and 

Evaluate 

Hasil Rata Rata Responden  

Maturity 

Level 

Kabag. 

Pengembangan 

Mahasiswa dan 

Alumni 

Staf Bagian 

Kesejahteraan 

Mahasiswa dan 

Alumni 

Staf Pusat 

Pengembangan 

Sistem 

Informasi 

Monitoring 

and Evaluate 

IT 

Performance 

0.8 0.87 0.87 0.84 

Monitor and 

Evaluate 

Internal 

Control 

0.67 0.78 0.44 0.62 

Ensure 

Regulatory 

Compliance 

With External 

Requirements 

2.42 2.42 1.2 2.04 

Provide IT 

Governance 

0.78 0.78 1.1 0.89 

TOTAL 1.17 1.21 0.93 1.1 
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2. Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa peneparan proses COBIT 

4.1 di Bagian Kemahasiswaan untuk sistem informasi kemahasiwaan 

berada pada tingkat 1 atau initial/Ad hoc. Hal ini menjelaskan bahwa 

Bagian Kemahasiswan telah mengetahui dan sadar terhadap proses yang 

berjalan, akan tetapi implementasinya masih kurang dan tidak terorganisir. 

 

3. Terkait dengan scoring menggunakan maturity level, sistem informasi 

kemahasiswaan pada Bagian Kemahasiswaan Universitas XYZ berada 

pada tingkat 1. Hal ini menunjukkan bahwa: 

a) Sistem belum memiki kerangka kerja dalam pengelolaan sistem 

informasi kemahasiswaan. 

b) Belum terlaksananya pengawasan secara rutin terhadap sistem. 

c) Belum terlaksananya kontrol internal yang dilakukan baik 

independen maupun melalui pihak ketiga. 

d) Tingkat ketergantungan pada individu tertentu, sehingga rentan 

menimbulkan kesalahan dalam hal pertanggungjawaban. 

e) Telah menerapkan proses TI meskipun dalam pelaksanaannya masih 

terdapat beberapa kendala. 

 

4. Berikut disertakan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh 

Bagian Kemahasiswaan dalam menjalankan sistem tersebut 

a) Secara umum, operasional sistem informasi kemahasiswaan di 

Bagian Kemahasiswaan Universitas XYZ sudah berjalan baik selama 

beberapa tahun belakangan ini, akan tetapi pemeliharaan serta 

perbaikan sistem ataupun manajemen masih perlu dilakukan. 

Mengingat peran sistem tersebut dalam lingkungan universitas itu 

cukup penting, alangkah baiknya meningkatkan kualitas dan inovasi 

yang ada didalamnya. Salah satu caranya adalah dengan membuat 

SK Pengelolaan Sistem. 

b) Menambah jadwal pelatihan secara berkala untuk mengelola sistem 

informasi kemahasiswaan, agar layanan untuk mahasiswa semakin 

baik serta semakin beragam yang dapat diakomodir oleh sistem. 
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c) Bagian Kemahasiswaan perlu segera mengimplementasikan 

pedoman tata kelola TI untuk dijadikan acuan tetap dalam mengelola 

sistem informasi kemahasiswaan. 

d) Dibuatnya dokumentasi pengawasan dan evaluasi dari sistem 

informasi kemahasiswaan.  

 

5.2 Saran 

1. Penelitian kedepan diharapkan mengembangkan penelitian dengan 

mengacu pada semua domain yang ada pada COBIT, sehingga dapat 

diketahui hasil audit yang lebih luas ruang lingkupnya. 

2.  Penelitian kedepan diharapkan menggunakan standar COBIT edisi 

terbaru, sehingga menambah referensi untuk melakukan penelitian di 

lapangan 

3. Penelitian kedepan diharapkan menggunakan standar audit yang lain 

sebagai bahan pertimbangan, agar hasil temuan yang didapat dapat 

dibandingkan keabsahannya. 

  

 

 


