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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Hasil rekapitulasi data domain COBIT dengan menunjukkan bahwa:  

AI1 : Identifikasi solusi otomatis (Identify Automated Solutions) adalah 

pada level 1, AI2 : Memperoleh dan memelihara perangkat lunak 

aplikasi (Acquire & Maintain Application Software) adalah pada level 2, 

AI3 : Memperoleh dan memelihara teknologi infrastruktur (Acquire & 

Maintain Technology Infrastructure) adalah pada level 3, AI4 : 

Menetapkan dan memelihara prosedur (Develop & Maintain Procedur) 

adalah pada level 2, AI5 : Instalasi dan pengakuan sistem (Install & 

Accredit Systems) adalah pada level 3, AI6 : Memelihara Perubahan 

(Manage Changes) adalah pada level 3 untuk lebih jelasnya akan 

dianalisa pada sub bab berikutnya yaitu analisis data. 

2. Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada 

UKM Di Kota Blitar, penerapan sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pada 

UKM di Kota Blitar sesuai dengan model COBIT adalah  

a. Identifikasi Solusi Otomatis,  

Pada tahap ini UKM di Kota Blitar berada pada posisi 1 yaitu Initial 

b. Memperoleh dan memelihara aplikasi software 
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Pada tahap ini UKM di Kota Blitar berada pada posisi 2 yaitu 

Repeatabel,  

c. Memperoleh dan memelihara teknologi  infrastruktur 

Pada tahap ini UKM di Kota Blitar berada pada posisi 3 yaitu 

Define,  

d. Menetapkan dan memelihara prosedur 

Pada tahap ini UKM di Kota Blitar berada pada posisi 2 yaitu 

Repeatabe, 

e. Instalasi dan pengakuan sistem 

Pada tahap ini UKM di Kota Blitar berada pada posisi 3 yaitu 

Define, 

f. Mengelola  perubahan 

Pada tahap ini UKM di Kota Blitar berada pada posisi 3 yaitu 

Define. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan berdasarkan 

maturity model yang ada pada  framework COBIT, penerapan sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer dalam meningkatkan 

akuntabilitas pelaporan keuangan pada UKM di Kota Blitar sampai pada 

tahap Define yaitu adalah kondisi dimana prosedur perusahaan sduah 

terstandarisasi, terdokumentasi, dan telah dikomuniukasikan melalui 

pelatihan. Prosedur yang dibuat tidak rumit, melainkan merupakan 

formalisasi dari kegiatan yang sudah ada. 
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B. Saran 

1. Koperasi dan UKM di Kota Blitar harus meningkatkan dirinya untuk 

menuju level manage, di mana pada skala ini, perusahaan dapat 

mengukur dan memonitor prosedur yang ada dan langsung bertindak 

apabila ada proses yang berjalan tidak efektif. Proses yang ada berjalan 

dengan baik dan konstan, yang bisa dilakukan adalah dengan menemui 

konsultan IT untuk mengevaluasi dan memperbaiki keadaan yang belum 

sesuai dengan tujuan perusahaan. 

2. Koperasi dan UKM di Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja laporan 

keuangannya berbasis komputer, harus melakukan perbaikan yang terus-

menerus menuju tahap optimized, apabila tidak mau menerima 

perbaikan secara terus menerus, maka hanya akan tertinggal dan hanya 

menggunakan teknologi yang kurang sesuai dengan kondisi perusahaan. 

Teknologi informasi sudah digunakan terintegrasi untuk otomatisasi 

proses kerja dalam perusahaan, meningkatkan kualitas, efektifitas, serta 

kemampuan beradaptasi perusahaan. 


