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BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi tentang saran dan kesimpulan yang penulis 

berikan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Maxone Hotel 

Bounty Sukabumi. 

 

4.1 Simpulan  
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sistem informasi 

Maxone Hotel Bounty Sukabumi, berikut simpulan yang telah didapat : 

1. Analisis manjemen resiko sistem informasi pada Maxone Hotel 

Bounty Sukabumi dilakukan dengan penilaian resiko dalam 5 

kategori skala, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat 

tinggi. Berdasarkan temuan, resiko dan hasil analisis terhadap 

proses bisnis yang berjalan Maxone Hotel Bounty Sukabumi 

tergolong cukup tinggi dikarenakan ketidakahlian beberapa staff 

dalam pengoperasian sistem, jarangnya mengupdate antivirus dan 

mesin saflok, kurangnya fasilitas cctv pada ruang server, kinerja 

staff yang kurang efisien serta dapat  kerugian akibat kerusakan, 

kehilangan alat dan data. 

2. Strategi penanganan resiko yang diterapkan dalam Maxone Hotel 

Bounty Sukabumi belum bisa sesuai dengan keadaan sekarang 

ini. 

3. Sumber daya yang terdapat di Maxone Hotel Bounty Sukabumi 

saat ini tergolong belum cukup memadai untuk melakukan proses 

bisnis yang sesuai serta sistem informasi yang ada belum bisa 

digunakan semaksimal mungkin. 

4. Adanya usulan – usulan yang diberikan terkait dengan temuan dan 

identifikasi resiko yang telah di analisis untuk dapat menghindari 

resiko meskipun keadaan sumber daya yang tidak terlalu 

memadai. Salah satu hal yang memungkinkan untuk dilakukan 

adalah dengan melakukan analisis secara rutin guna meminimalisir 

resiko yang akan terjadi dikemudian hari. 
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4.2 Saran 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sistem informasi 

Maxone Hotel Bounty Sukabumi, maka saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut : 

1. Staff dapat diberikan training agar mendapat pengarahan yang 

lebih jelas untuk mengoperasian sistem. 

2. Fasilitas terhadap aset perusahaan harus diperketat lagi. 

3. Pada pengrekrutan staff baru mohon diperhatikan kemampuan 

calon staff baru dalam segala bidang yang diperlukan perusahaan. 

4. Sebaiknya melakukan update tools keamanan secara rutin. 

5. SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terdapat pada hotel 

bisa dilakukan sebaik mungkin karena dapat berpengaruh pada 

kinerja para staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN
	4.1 Simpulan
	4.2 Saran


