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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-

bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian diantaranya adalah: 

1. Berdasarkan hasil analisis SWOT bisnis perusahaan menunjukan koordinat 

(0,42 : 0,13) dimana posisi tersebut menunjukan perusahaan berada pada 

kuadran 1(positif, positif) menandakan organisasi yang kuat dan sedang 

menghadapi tantangan besar. Sedangkan hasil analisis SWOT STI perusahaan 

menunjukaan koordinat (-0,06 : 0.22) menandakan STI yang ada sedang 

mengelami ancaman namun memiliki peluang untuk mengembangkannya. 

2. Direkomendasikan sebanyak delapan aplikasi baru, diantaranya: 

a. Aplikasi Penjadwalan produksi 

b. Aplikasi Persediaan bahan baku 

c. Aplikasi pembelian bahan baku 

d. Aplikasi pengecekan bahan baku 

e. Aplikasi Monitoring Produk 

f. Aplikasi Trecking Produk 

g. Aplikasi forum grup diskusi 

h. Aplikasi Pendukung keputusan pembelian mesin produksi 

3. Direkomendasikan sebanyak tujuh Sistem informasi (SI) baru, diantaranya: 

a. SI Manufaktur 

b. SI Pendukung keputusan pembelian mesin baru 
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c. SI Pemasaran 

d. SI Pendukung keputusan pemilihan bahan baku 

e. SI Inventory 

f. SI Penjualan 

g. SI Akuntansi 

h. SI Pendukung keputusan pembelian mesin produksi 

4. Direkomendasikan 2 Sistem dan aplikasi pembaruan fungsi sistem, 

diantaranya 

Web Perusahaan, dan Email 

5. Untuk strategi TI arsitektur infrastruktur teknologi pada PT BMI di bagi 

menjadi 2 bagian yaitu internal device dan public device. Internal device di 

bagi menjadi 2 bagian lagi yaitu internal device dan eksternal device 

6. Untuk strategi manajemen STI terdapat enam jabatan pekerjaan baru 

diantaranya, programmer, sistem analis, IT Support, network administrator, 

network support, dan manajer TI 

5.2  Saran 

Beberapa saran yang diajukan untuk kelanjutan penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan penelitian lanjutan untuk melakukan implementasi berdasarkan 

hasil yang telah direkomndasikan 

2. Metode Ward and Peppard belum memiliki metode pengujian khusus, oleh 

karena itu perlu dilakukan pengujian menggunakan metode lainnya sehingga 

mendapatkan perbandingan penilaian dengan berbagai metodel. 
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3. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini tidak 

mempertimbangkan cost benefit, perbaikan proses bisnis untuk dikembangkan 

dimasa mendatang. Bagi penelitian selanjutnya, penulis menyarankan 

dilakukannya analisa terhadap faktor-faktor yang menjadi prioritas 

pengembangan sistem informasi yang disertai analisa kelayakan investasi 

terhadap aplikasi maupun infrastruktur yang mendukung. 
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