
88 
Universitas Kristen Maranatha 

BAB IV Simpulan dan Saran 

4.1  Simpulan 

 Dalam melakukan proses pengauditan yang dilakukan di 

Yayasan Kalam Kudus Cabang Bandung untuk penjagaan asset 

yang berhubungan dengan asset software, hardware, dan SDM , 

maka diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Untuk menjaga dan mengembangkan software yang ada sudah 

cukup baik dengan adanya penjagaan software yang memakai 

password berlapis, selalu melakukan maintenance dan back up data 

secara berkala terhadap software yang ada. Selain itu untuk 

pengembangan software cukup baik karena dilakukan juga secara 

berkala dan terus di kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan IT secara positif. 

2. Untuk penjagaan terhadap hardware juga sampai saat ini sudah 

memenuhi standart yang baik dengan adanya maintenance secara 

berkala, serta hardware yang ada juga selalu di update selama 

3tahun sekali, hardware yang ada akan diganti semua dengan 

hardware yang baru dengan versi yang baru sehingga dapat terus up 

to date sesuai dengan perkembangan spect komputer yang cukup 

berkembang dengan pesat. 

3. Untuk penjagaan SDM yang ada juga sampai saat ini sudah cukup 

baik dengan dilakukannya training dan seminar yang akan diikuti 

oleh SDM IT yang ada sehingga SDM yang ada selalu mengikuti 

perkembangan IT yang berkembang cukup pesat dan training serta 

seminar yang telah diikuti dapat meningkatkan kinerja SDM agar 

semakin meningkat dengan kualitas SDM yang baik. 

4.2  Saran 

 Dari hasil audit yang dilakukan ada beberapa saran untuk 

Yayasan Kalam Kudus yang mungkin bisa dilakukan atau 

ditingkatkan,yaitu : 
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1. Yayasan Kalam Kudus dengan memberikan beasiswa untuk 

sekolah/kuliah ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat  

meningkatkan SDM dalam kualitas dan kinerja agar lebih baik untuk 

kedepannya. 

2. Dapat lebih meningkatkan keamanan yang khusus nya terhadap 

software yang ada. 

3. Sebaiknya Yayasan Kalam Kudus untuk Cabang Bandung sebaiknya 

lebih mendokumentasikan untuk pembuatan laporan terutama 

laporan untuk hardware yang ada di workshop dan laporan lain yang 

biasanya hanya menggunakan memo standart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


