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Abstrak - Teknologi Informasi (TI) telah berkembang menjadi suatu teknologi yang sangat membantu
bahkan menentukan tingkat kinerja sebuah perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Bina
Sarana Informatika (BSI) telah didukung oleh teknologi informasi. Dengan bantuan TI (teknologi
Informasi), proses kerja atau proses bisnis yang terjadi di dalamnya dapat dilakukan dengan baik dan
efesien. Penelitian ini mencoba memberikan suatu usulan model Tata Kelola TI untuk Bina Sarana
Informatika (BSI) dengan mengacu kepada standar COBIT (Control Objective for Information and
Related Technology) Versi 4.0.
Metodologi penelitian dilakukan melalui analisa sementara dari peneliti dan identifikasi visi,
misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya dilakukan identifikasi management awareness terhadap fungsi
aset TI yang dimilikinya dalam mendukung tercapainya visi dan misi lembaga melalui kuisioner.
Kita bisa melihat tingkat kematangan sistem infomasi layanan akademik dosen pada Bina
Sarana Informatika (BSI) dengan melakukan penilaian current maturity melalui kuisioner dan
wawancara kepada responden yang terkait dengan pengelolaan IT, Pelaksanaan tata kelola TI
dilingkungan Bina Sarana Informatika (BSI), Jakarta sudah cukup baik, tetapi masih belum sesuai
harapan, ini terlihat dari hasil proses pengolahan datanya yang sudah diatas dari kondisi Enterprise
Current Status (2 Repeatable). Tingkat kematangan (Maturity Level) dari tata kelola yang dilakukan
Bina Sarana Informatika (BSI), Jakarta.
Kata kunci : Tata kelola TI, COBIT, Proses TI, Maturity

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Teknologi Informasi (TI) saat ini menjadi
teknologi yang banyak diterapkan oleh hampir seluruh
organisasi dan diharapkan akan dapat membantu
pencapaian tujuan suatu organisasi. Pemanfaatan TI
telah memberikan solusi dan keuntungan melalui
peluang-peluang sebagai bentuk dari peran strategis TI
dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Peluangpeluang diciptakan dari optimalisasi sumber daya TI
pada area sumber daya perusahaan yang meliputi data,
sistem aplikasi. infrastuktur dan sumber daya manusia.
Di sisi lain, penerapan TI memerlukan biaya
investasi yang relarif mahal, dimana munculnya resiko
terjadinya kegagalan juga cukup besar. Kondisi ini
membutuhkan konsistensi dalam bidang pengelolaan
sehingga suatu Tata Kelola TI (IT Governance) yang
sesuai akan menjadi kebutuhan yang esensial. Untuk
mencapai hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan TI
yang ada secara terstruktur.
Agar layanan TI berjalan sesuai dengan yang
diharapkan, perlu ditunjang dengan tata kelola TI.

Tata kelola TI atau IT Governance merupakan struktur
hubungan dan proses untuk mengarahkan dan
mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuannya
dengan menambahkan nilai ketika menyeimbangkan
risiko dibandingkan dengan TI dan prosesnya. IT
Governance
memungkinkan
organisasi
untuk
memperoleh
keuntungan
penuh
dari
suatu
informasinya, dengan memaksimalkan keuntungan
dari peluang dan keuntungan kompetitif yang dimiliki.
Oleh karenanya IT Governance juga harus dilakukan
pada lingkungan perguruan tinggi.
Salah satu standar untuk mendukung tata
kelola TI adalah Control Objective for Information
and Related Technology (COBIT). COBIT memberikan
pedoman secara meluas untuk tujuan mendapatkan
manajemen yang baik dan kontrol dari TI pada suatu
enterprise, sehingga dapat menggambarkan sejauh
mana suatu pelaksanaan TI dapat mengimbangi tujuan
bisnis. COBIT sendiri mengakomodasi pengambaran
tersebut dengan menyediakan process model dalam 4
domain yaitu Plan and Organize (PO), Acquire and
Implement (AI), Delivery and Support (DS) dan
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Monitoring and Evaluation (ME). Keempat domain
tersebut memiliki proses-proses yang kesemuanya
berjumlah 34, yang berfungsi untuk melakukan
monitoring setiap segmen elemen-elemen TI. Setiap
proses TI (IT process) mempunyai sebuah high level
control objective dan sejumlah detailed control
objective. Pada setiap proses IT, disertakan model
maturity-nya, sehingga manajemen dapat mengetahui
kondisi performa organisasi sekarang dan menentukan
target peningkatan.
Agar implementasi tata kelola TI berlangsung
efektif, organisasi perlu menilai sejauh mana tata
kelola TI yang sekarang berlangsung dan
mengidentifikasi peningkatan yang dapat dilakukan.
Hal tersebut berlaku pada semua proses yang perlu
dikelola yang terkandung dalam TI dan proses tata
kelola TI itu sendiri. Penggunaan model maturity
(kematangan) dalam hal ini akan memudahkan
penilaian dengan cara pendekatan yang pragmatis
terstruktur terhadap skala yang mudah dimengerti dan
konsisten.
Pada penelitian ini penulis melakukan
penilaian tata kelola IT pada Bina Sarana Informatika
menggunakan COBIT sebagai frameworknya dengan
membatasi hanya pada domain Delivery and Support
(DS), dan Monitoring and Evaluation (ME), karena
memiliki kompleksitas pada area bisnisnya, sehingga
membutuhkan kesesuaian antara model kendali proses
bisnis dengan model kendali pada proses TI. Hal
lainnya yang merupakan dasar dari pemakaian COBIT
adalah kebutuhan alat bantu yang mengontrol
informasi dan resiko-resiko TI dalam bentuk
pengelolaan terstruktur pada domain-domain yang
relevan dengan lingkungan Bina Sarana Informatika
(BSI) Jakarta.
1.2. Masalah Penelitian
Identifikasi masalah yang dapat penulis
rumuskan adalah:
1. Diperlukan
suatu
pengawasan
maupun
penilaian terhadap kinerja TI khususnya sistem
informasi akademik dosen yang digunakan dan
evaluasi kinerja sistem maupun karyawan yang
terlibat dalam sistem informasi akademik dosen
tersebut sampai sejauh mana sistem yang telah
terintegrasi dapat memenuhi kebutuhan
informasi yang diinginkan.
2. Dalam pengelolaan teknologi informasi
diperlukan suatu perencanaan matang dengan
menggunakan kerangka COBIT 4.0 yang
dibatasi hanya pada domain DS (Delivery
Service) dan ME (Monitoting Evaluation).
1.3. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan pada tesis ini terfokus pada
masalah yang akan penulis bahas, maka penulis
memberikan batasan-batasan mengenai pembahasan
yang ada, antara lain:
1. Sistem Informasi Akademik Dosen Bina Sarana
Informatika (BSI) adalah salah satu sistem
informasi yang ada dan dibuat berbasis web
berfungsi sebagai system informasi yang di
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2.

pergunakan untuk pelayanan akademik bagi
dosen/karyawan dan pihak manajemen.
Rekomendasi pengelolaan TI dalam penelitian
tesis ini hanya dibatasi pada domain Delivery
and Support (DS) serta Monitoring and
Evaluation (ME).

1.4. Rumusan Masalah
Untuk mengoptimalkan tata kelola TI sistem
informasi akademik dosen Bina Sarana Informatika
(BSI), Jakarta, dan mengetahui keselarasannya dengan
strategi dan tujuan institusi yang telah ditetapkan
maka perlu dilakukan analisis terhadap penerapan
sistem informasi akademik dosen tersebut. Dari hal
tersebut
diatas
maka
dapat
dirumuskan
permasalahannya sebagai berikut :
a. Bagaimana evaluasi pelaksanaan tata kelola TI di
Bina Sarana Informatika (BSI), Jakarta saat ini?
b. Bagaimana tingkat kematangan (maturity level)
tata kelola TI yang dilakukan di Bina Sarana
Informatika (BSI), Jakarta?
c. Bagaimana cara perbaikan tata kelola TI di Bina
Sarana Informatika (BSI), Jakarta?
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya
penelitian ini adalah :
1. Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap tata
kelola TI yang ada di Bina Sarana Informatika
(BSI) Jakarta, mengenai layanan sistem
informasi akademik dosen dengan menggunakan
framework COBIT 4.0.
2.

Untuk mengetahui tingkat kematangan (maturity
level) dari tata kelola TI yang ada di Bina Sarana
Informatika (BSI) Jakarta.

3.

Untuk mengetahui kondisi tata kelola dimasa
yang
akan
datang
sehingga
diketahui
kesenjangan (gap) yang ada.

1.6. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan pada landasan teori yang telah
dipaparkan di atas diketahui bahwa pengelolaan TI
yang baik dilakukan dengan menilai kesesuaian antara
penerapan TI dan proses bisnis organisasi.
Dengan demikian dapat dikemukakan hipotesis
mengenai hal tersebut yaitu:
H1: Institusi telah memiliki pola yang
berulangkali dilakukan dalam melakukan aktifitas
manajemen terkait dengan tata kelola TI, namun
keberadaannya belum terdefinisi secara baik dan
formal sehingga masih terjadi ketidakkonsistenan
maka dengan ini diduga tingkat kematangan
pelaksanaan tata kelola TI di Bina Sarana Informatika
(BSI) berada pada level 2 (Repeatable).
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2. Landasan Teori
2.1. Pengertian IT Governance
IT
Governance
Institute
(ITGI)
mendefinisikan tata kelola TI sebagai tanggungjawab
eksekutif dan dewan direktur, dan terdiri atas
kepemimpinan, struktur organisasi serta proses-proses
yang memastikan TI perusahaan mendukung dan
memperluas obyektif dan strategi organisasi. Tujuan
tata kelola TI adalah agar dapat mengarahkan upaya
TI. sehingga memastikan performa TI sesuai dengan
pemenuhan obyektif berikut:
TI selaras dengan perusahaan dan realisasi
keuntungan yang dijanjikan. Penggunaan TI
memungkinkan perusahaan mengeksploitasi peluang
dan memaksimalkan manfaat. Penggunaan sumber
daya TI yang bertanggung jawab. Manajemen yang
tepat akan resiko yang terkait TI.
Ada beberapa definisi tata kelola TI (IT
Governance) menurut sumber yang berbeda.
1. Weill and Vitale (2002); Tata Kelola TI
menerangkan keseluruhan proses pada suatu
perusahaan untuk membagi keputusan yang benar
mengenai TI dan mengawasi kinerja investasi TI
2. Schwarz and Hirschheim (2003); Tata Kelola TI
merupakan suatu struktur atau arsitektur yang
saling berhubungan (dan pola kekuasaan yang
berhubungan),
diimplementasikan
untuk
menyempurnakan kegiatan TI yang sangat
penting dengan sukses dalam merespons
lingkungan perusahaan dan strategi yang sangat
penting
3. IT Governance Institute (2004); Tata Kelola TI
adalah tanggungjawab pimpinan direktur dan
manajemen eksekutif. Merupakan bagian integral
tata kelola perusahaan dan terdiri dari
kepemimpinan dan struktur organisasi serta
proses-proses yang menjamin bahwa organisasi
TI dapat mendukung dan memperluas sasaran
serta strategi organisasi.
4. Weill and Ross (2004); Tata Kelola TI adalah
suatu keputusan penting mengenai kerangka kerja
akuntabilitas untuk meningkatkan kemauan dalam
menggunakan TI
Menurut
Information
Technology
Governance Institute (ITGI,2000), terdapat 5 area
yang penting diperhatikan dalam tata kelola TI yaitu
keselarasan strategi bisnis dan strategi TI,
penyampaian nilai TI, manajemen resiko, pengukuran
kinerja dan manajemen sumber daya TI. Setiap area
ini mempunyai standar pengaturan yang diuraikan
dalam panduan COBIT (Control Objectives for
Information and Technology). Ada beberapa
permasalahan pokok yang menentukan arah tata kelola
TI, yaitu :
a. Strategic Allignment, penerapan TI harus
mendukung pencapaian misi perusahaan.
Strategi TI harus benar-benar mendukung
strategi bisnis perusahaan.
b. Value Delivery, penerapan TI harus
memberikan nilai tambah bagi pencapaian
misi perusahaan.

c.

d.

e.

Risk Management, penerapan TI harus
disertai dengan identifikasi terhadap resikoresiko TI, sehingga dapat mengatasi dampak
yang ditimbulkan olehnya. Resiko penerapan
TI dapat berupa virus, penyalahgunaan hak
akses, kesalahan/kerusakan sistem, kerusakan
sistem pendukung dan lain-lain.
Resource Management, penerapan TI harus
didukung sumber daya yang memadai dan
penggunaan sumber daya yang optimal.
Performance Measurement, penerapan TI
harus diukur dan dievaluasi secara berkala,
untuk memastikan bahwa investasi dan
kinerja TI sesuai dengan kebutuhan bisnis
perusahaan.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh
perusahaan dengan tata kelola TI, yaitu :
1. Kemampuan proses yang lebih baik.
2. Dukungan dalam menyelaraskan kebutuhan
bisnis.
3. Mengurangi resiko-resiko penerapan TI.
4. Peningkatan kinerja.
5. Pertambahan nilai yang semakin baik.
Untuk menentukan proses-proses tata kelola
TI dan memastikan hasilnya tercapai dengan optimal
maka pihak manajemen memerlukan tahap-tahap
perancangan dan penerapan tata kelola TI sebagai
berikut :
1. Mengidentifikasi Kebutuhan (Identify Needs)
Perlu dipahami terlebih dahulu latar belakang
inisiatif pengembangan tata kelola TI, memahami
tujuan bisnis yang dipetakan terhadap tata kelola
TI,memahami potensi resiko yang akan
mempengaruhi tujuan organisasi dan berikutnya
adalah menentukan domain atau lingkup proses
yang akan dikelola.
2. Meramalkan Solusi (Envision Solution)
Menggambarkan kematangan proses TI yang ada
pada saat ini, target yang ingin dicapai serta
menganalisa gap antar keduanya.
3. Merencanakan Solusi (Plan Solution)
Mengidentifikasi kemungkinan inisiatif proses
yang akan dikelola dan membuat usulan solusi
yang diintegrasikan dengan tujuan bisnis.
4. Mengimplementasikan Solusi (Implementation
Solution)
Implementasi, monitoring, evaluasi sebagai
feedback dan pembelajaran untuk perbaikan
secara berkelanjutan.
2.2. COBIT 4.0
COBIT adalah salah satu metodologi yang
memberikan kerangka dasar dalam menciptakan
sebuah teknologi informasi yang sesuai dengan
kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan
faktor-faktor lain yang berpengaruh. Dalam COBIT
terdapat pedoman manajemen yang berisi sebuah
respon kerangka kerja untuk kebutuhan manajemen
bagi pengukuran dan pengendalian TI dengan
menyediakan alat-alat untuk menilai dan mengukur
kemampuan TI perusahaan untuk 34 proses TI.
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Konsep dasar kerangka kerja COBIT adalah
bahwa penentuan kendali dalam TI berdasarkan
informasi yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan
bisnis dan informasi yang dihasilkan dari gabungan
penerapan proses TI dan sumber daya terkait.

deskripsi kemungkinan keadaan sekarang dan
mendatang.
Maturity Models yang ada pada COBIT dapat dilihat
pada tabel berikut ini :

Aktivitas TI, dalam COBIT didefinisikan
kedalam model proses yang generik dan
dikelompokkan dalam 4 (empat) domain : Planning
and Organisation (PO),
Acquisition and
Implementation (AI), Delivery and Support (DS), dan
Monitoring and Evaluate (ME) dengan penjelasan
sebagai berikut :
1.

Planning and Organisation (PO)
Domain
ini
mencakup
masalah
mengidentifikasikan
cara
terbaik
TI
untuk
memberikan konstribusi yang maksimal terhadap
pencapaian tujuan bisnis organisasi. Dititikberatkan
pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI
dengan strategi organisasi.
2. Acquisition and Implementation (AI)
Domain ini menitikberatkan pada proses
pemilihan, pengadaan dan penerapan TI yang
digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan
harus disertai dengan solusi-solusi TI yang sesuai, dan
solusi tersebut diadakan, diimplementasikan dan
diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi.
3. Delivery and Support (DS)
Domain ini menitikberatkan pada teknis-teknis
yang mendukung terhadap proses pelayanan TI.
4. Monitoring and Evaluation (ME)
Domain ini dikonsentrasikan pada monitoring dan
evaluasi penerapan TI.
Berkenaan dengan hal tersebut COBIT
memberikan:
a. Maturity
model,
yang
memungkinkan
benchmarking dan identifikasi peningkatan
kapabilitas yang perlu.
b. Performance goals and metrics untuk proses IT,
menunjukan bagaimana proses memenuhi
sasaran bisnis dan sasaran TI dan dipakai untuk
pengukuran performa proses internal didasarkan
pada prinsip balanced scorecard.
c. Activity goals untuk memungkinkan performa
proses yang efektif.
2.3. Maturity Models
Model Kematangan (Maturity Model) untuk
pengelolaan dan kontrol pada proses TI didasarkan
pada metoda evaluasi organisasi, sehingga dapat
mengevaluasi sendiri dari level non-existent (0) hingga
optimised (5). Pendekatan ini diperoleh dari model
maturity Software Engineering Institute yang
mendefinisikannya untuk kapabilitas pengembangan
software. Maturity model dimaksudkan untuk
mengetahui keberadaan persoalan yang ada dan
bagaimana menentukan prioritas peningkatan.
Maturity level dirancang sebagai profil proses TI.
sehingga organisasi akan dapat mengenali sebagai
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Dengan adanya maturity level models, maka
organisasi dapat mengetahui posisi kematangan tata
kelola teknologi informasinya. Semakin optimal suatu
organisasi dalam mengelola sumber daya teknologi
informasinya, akan semakin tinggi nilai akhir tingkat
kematangan yang diperoleh.
2.4. Tinjauan Objek Penelitian
Bina Sarana Informatika (BSI) memiliki Sistem
Informasi Akademik Dosen berbasis web yang dapat
diakses secara online oleh seluruh dosen maupun
karyawan dari manapun mereka berada melalui alamat
http://www.bsi.ac.id. Sistem Informasi Akademik
Dosen ini dibuat dengan menggunakan metode
rancangan system terbuka (open system). Dukungan
Sistem Informasi Akademik Dosen ini disediakan oleh
Biro Teknologi Informasi Bina Sarana Informatika
(BTI BSI) yang ada pada kampus Bina Sarana
Informatika (BSI) Jakarta.
Infrastruktur
Teknologi
Informasi
disini
mencakup network, hardware, software yang
umumnya ada. Pada dasarnya terdapat kesamaan
dukungan infrastrukrur di setiap kampus. Semua
kampus mempunyai network, dalam hal ini LAN
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(local area network), dengan beberapa server dan
workstation (PC) yang dilengkapi dengan aplikasi atau
software pendukungnya untuk mendukung proses
bisnis yang ada di kampus masing-masing. Hubungan
komunikasi data dengan kampus lain, dilakukan
melalui WAN (wide area network). Semua kampus
sudah terhubung kedalam jaringan WAN.
Untuk menghubungkan jaringan komputer yang
ada pada Bina Sarana Informatika dengan kampus
pusat yaitu di BSI Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika No.
77 Cawang Jakarta Timur dilakukan dengan melalui
internet dengan menggunakan aplikasi Hamachi dan
DNS Alias dengan menggunakan koneksi Telkom
Speedy dan server Mikrotik dimasing-masing
kampusnya.
Salah satu layanan yang disediakan oleh BTI
BSI adalah Sistem Informasi Akademik Dosen dan
Sistem Informasi Akademik Mahasis yang terintegrasi
ke seluruh kampus Bina Sarana Informatika (BSI).
Sistem Informasi Akademik pada website Bina Sarana
Informatika (BSI) merupakan sebuah sistem yang
dikembangkan untuk melakukan manajemen terhadap
jalannya suatu proses administrasi akademik dan
operasional kampus Bina Sarana Informatika (BSI),
yang terbagi menjadi dua, yaitu :
a. Sistem Informasi Akademik Dosen adalah sistem
informasi yang digunakan khusus untuk
karyawan dan dosen yang mengajar di Bina
Sarana Informatika (BSI).
b. Sistem Informasi Akademik Mahasiswa adalah
sistem informasi yang digunakan khusus untuk
mahasiswa. Dokumen yang terdapat pada Sistem
Informasi Akademik Mahasiswa yaitu informasi
data mahasiswa, data nilai, formulir rencana
studi (KRS), kartu hasil studi, dll.
Keduanya dapat diakses melalui alamat
http://www.bsi.ac.id. Layanan akademik di Bina
Sarana Informatika dilakukan oleh suatu Biro
Administrasi
Akademik
dan
Kemahasiswaan
(BAAK). Untuk mendukung BAAK dalam
menjalankan tugas utamanya dikembangkan sistem
informasi akademik yang dilakukan oleh Biro
Teknologi Informasi Bina Sarana Informatika (BTI
BSI).

3. Metode Penelitian
3.1. Populasi dan Sampel
Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian
ini adalah pengelola, pengembang dan pengguna Bina
Sarana Informatika (BSI) yaitu administrator dan
user. Adapun jumlah populasi dari setiap bagian
adalah :

Responden atau sampel diambil dari pengelola
system informasi yaitu Administrator dan user yaitu
pengguna Sistem Informasi Akademik Bina Sarana
Informatika (BSI).
Adapun jumlah responden dalam penelitian ini
berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 3 orang dari biro
teknologi informasi (BTI), 1 orang dari biro
administrasi akademik dan kemahasiswaan (BAAK)
dan 1 orang dari jurusan.
Metode penarikan sampel dalam penelitian ini
adalah tehnik purposive sampling. Melalui teknik
ini, pemilihan sample dilakukan berdasarkan tujuan
dari penelitian dan pertimbangan-pertimbangan
tertentu. Pertimbangan itu adalah :
1.

Sampel yang dipilih merupakan sampel yang
memahami sistem informasi akademik dosen
Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta.

2.

Sampel yang dipilih merupakan pengelola dan
pengembang dari sistem informasi akademik
dosen Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta.

3.2. Instrumentasi
Alat penelitian yang digunakan untuk proses
penelitian ini mngacu pada literatur didalamCOBIT
4.0 [ITGI, 2005], dengan fokus pada domain DS
(Delivery Support) dan ME (Monitoring Evaluation)
dengan masing-masing control objectivenya. Beberapa
yang mendasari penggunaan alat penelitian ini antara
lain :
a. Kuisioner menjadi salah satu alat untuk
mendukung pendekatan penelitian survey.
b. Populasi dari responden yang dilibatkan didalam
penelitian ini merupakan pihak-pihak yang
berkecimpung
didalam
sistem
informasi
akademik dosen Bina Sarana Informatika (BSI).
c. Pengisian kuisioner oleh responden dilakukan
dengan memberikan panduan dan arahan
sehingga diharapkan hasil penelitian akan lebih
akurat dan menggambarkan populasi secara
keseluruhan.
d. Wawancara dilakukan secara langsung untuk
mendapatkan gambaran secara rinci sesuai
dengan masing-masing control objectives yang
ada pada domain DS (Delivery Support) dan ME
(Monitoring Evaluation).
Penelitian ini
menggunakan
instrumen
kuesioner yang dibuat dengan menggunakan skala
Guttman. Dengan menggunakan skala Guttman ini
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adalah untuk membentuk satu dimensi kontinum
untuk sebuah konsep pengukuran. Diharapkan satu set
item atau pernyataan sehingga responden yang setuju
dengan pernyataan tertentu dalam daftar juga akan
setuju dengan semua pernyataan sebelumnya.
Responden dapat dengan mudah menjawab kuesioner
dan data dari kuesioner itu dapat dengan cepat
dianalisis secara statistik, serta pernyataan yang sama
dapat diulang dengan mudah.
Perancangan kuisioner dilakukan dengan
memberikan beberapa pertanyaan untuk masingmasing tingkatan dalam domain DS dan ME pada
COBIT 4.0, dimana setiap control objectives pada
domain DS dan ME terdiri dari 5 tingkatan dimulai
dari 0 s.d. 5.

Dari pengukuran tingkat kematangan tata
kelola TI ini selain akan diketahui penilaian tentang
kondisi saat ini juga dapat diketahui kondisi tata
kelola TI yang diharapkan. Hasil perhitungan cobit
maturity model dapat dilihat pada lampiran 4 & 5.
Rekapitulasi hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel
berikut:

4. Analisa dan Interpretasi
4.1 Data Responden
Jumlah reponden didalam penelitian ini
melibatkan 5 orang, diantaranya 3 orang staf biro
teknologi informasi, 1 orang staf administrasi
akademik dan kemahasiswaan dan 1 orang staf
jurusan. Pemilihan responden ditentukan dengan
menggunakan metode purposive sampling, dimana
sampel yang dipilih adalah orang-orang yang
memahami sistem informasi akademik dosen Bina
Sarana Informatika (BSI) Jakarta.
Adapun perincian data responden dapat
dilihat pada tabel berikut:

Dari semua kuisioner yang dibagikan,
dikembalikan dengan lengkap dan tidak ada kuisioner
yang tidak kembali.
4.2. Analisa Tingkat Kematangan/Maturity Level
Analysis
0 – 0.50
0.51 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

Non-Exixtent
Initial/Ad Hoc
Repeatable But Invinitive
Defined Process
Managed and Measurable
Optimesed

Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat
kematangan (maturity level) tata kelola TI terhadap
terhadap proses-proses TI yang ada yang ada di Bina
Sarana Informatiksk (BSI) .Proses-proses TI yang
akan dilakukan penilaian adalah proses-proses TI yang
berada pada domain Delivery & Support (DS) dan
Monitoring and Evaluate (M).
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Penilaian tingkat kematangan setiap proses TI
mengacu pada model maturity COBIT versi 4
management guidelines yang secara rinci bisa dilihat
pada lampiran 4. Dengan kriteria index penilaian
sebagai berikut :
Tabel IV.3 Management Guidelines COBIT
Dari pengukuran tingkat kematangan tata
kelola TI ini selain akan diketahui penilaian tentang
kondisi saat ini juga dapat diketahui kondisi tata
kelola TI yang diharapkan.
Selain perhitungan maturity juga diadakan
wawancara dengan pengelola sistem informasi
akademik sebagai pihak yang dianggap paling
memahami sistem informasi akademik dosen Bina
Sarana Informatika (BSI) saat ini.
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4.3 Menentukan Target Kematangan Proses TI
Dapat ditemukan beberapa hal penting yang
dapat diambil sebagai dasar pertimbangan untuk
menentukan target kematangan proses yang
diharapkan antara lain :

Menjadikan Bina Sarana Informatika (BSI)
Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi
terkemuka dengan berbasis teknologi informasi.

Menjadikan Bina Sarana Informatika barometer
perkembangan pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat.

Menjadikan Bina Sarana Informatika (BSI)
menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class
University)

Menjadi pusat pelayanan yang memberikan
pelayanan prima dalam mendukung misi dan
pencapaian tujuan Bina Sarana Informatika (BSI)
melalui penerapan TI.
Dengan mempertimbangkan beberapa faktor
ditas, untuk domain DS dan ME COBIT Versi 4, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kematangan
Reasonable yang akan menjadi acuan dalam model
tata kelola TI yang akan dikembangkan adalah pada
skala 4 yaitu institusi telah memiliki sejumlah
indicator atau ukuran kuantitatif yang dijadikan
sebagai sasaran maupun objektif kinerja setiap
penerapan aplikasi teknologi informasi yang ada
(Manage and Measureable).
Rekapitulasi current maturity activity dapat
dilihat pada tabel berikut :

4.4. Analisis Gap Maturity Level proses-proses TI
dalam Penerapan Sistem Informasi Akademik
Dosen Bina Sarana Informatika (BSI).
Maturity level yang ditetapkan sebagai acuan
dalam model pengelolaan TI (Expected Maturity
Level) adalah pada level 4 (Manage and
Measureable). Dengan demikian maka harus
dilakukan analisa untuk menutupi gap antara current
maturity dengan expected maturity level tersebut.
Tabel IV.5 memperlihatkan gap antara kedua maturity
level untuk setiap proses COBIT domain DS dan ME
yang akan dilakukan dalam penerapan sistem
informasi akademik dosen Bina Sarana Informatika
(BSI).
Penyesuaian dilakukan untuk menutup gap
yang diciptakan dari tingkat kematangan proses saat
ini (current maturity level) dengan kondisi ideal
tingkat kematangan proses yang diinginkan (target
maturity level). Menunjukan adanya gap pada 16
control objective pada Bina Sarana Informatika
Jakarta, yang berupa 12 gap dalam domain DS dan 4
gap dalam domain ME. Temuan COBIT dari 16 gap
yang harus disesuaikan tersebut adalah DS1, DS2,
DS3, DS4, DS5, DS7, DS8, DS9, DS10, DS11, DS12,
DS13, ME1, ME2, E3 & ME4.
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b.

2.
Gap antara current maturity dan expected
maturity tersebut secara diagram dapat digambarkan
sebagai berikut:

3.

Dari hasil kuesioner tingkat kematangan
(matutity level) control objective COBIT domain DS
dan ME yang diperlihatkan dalam grafik diatas, maka
dapat dideskripsikan suatu kondisi diantara kondisi
domain pada kedua domain tersebut masih bervariasi
dan masih berada pada level 2 dan 3. Kondisi ideal
yang diharapkan adalah pada tingkat kematangan 4
(Manage and Measureable), yaitu institusi telah
memiliki sejumlah indicator atau ukuran kuantitatif
yang dijadikan sebagai sasaran maupun objektif
kinerja setiap penerapan aplikasi teknologi informasi
yang ada

4.

4.5. Mengatasi gap Kematangan Control Objective
5.
Gap maturity level yang ditemukan pada
control objective pada domain DS dan ME sebanyak
16 gap yang harus disesuaikan tersebut adalah DS1,
DS2, DS3, DS4, DS5, DS7, DS8, DS9, DS10, DS11,
DS12, DS13, ME1, ME2, E3 & ME4, dapat diatasi
oleh Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta dengan
melakukan kegiatan atau langkah-langkah penyesuain
sebagai berikut :
1. Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS1
a. Layanan sistem informasi akademik
dosen Bin Sarana Informatika
diharapkan didokumentasikan dalam
bentuk baku dan dilakukan peninjauan
ulang secara berkala.
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Tanggungjawab pengelola dan user
diharapkan
didefinisikan
dan
didokumentasikan.
c. Perlu ada petugas khusus yang
bertanggungjawab dalam memonitor
dan
melaporkan
kinerja
yang
dihasilkan dalam penerapan sistem
informasi akademik dosen Bina Sarana
Informatika (BSI).
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS2
a. Perlu adanya peninjauan ulang secara
berkala prosedur pelayanan dengan
pihak ketiga yang telah memiliki
prosedur baku dan didokumentasikan.
b. Perlu adanya peninjauan ulang
persetujuan dengan pihak ketiga
disepakati dengan penandatanganan
kontrak dan Service Level Agreement
(SLA).
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS3
a. Perlu adanya alat bantu untuk
memprediksi kinerja dan keandalan
sistem.
b. Perlu adanya inventarisasi dan
dokumentasi dari infrastruktur yang
ada saat ini dimana sudah memiliki
kecepatan dan kemampuan yang
memadai.
c. Masih
terjadi
pengulangan
permasalahan yang sama.
d. Perlu adanya perencanaan dan
dokumentasi untuk peninjauan ulang
kinerja hardware & software telah
diterapkan.
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS4
a. Perlu adanya perencanaan dan
dokumentasi
untuk
menjaga
keberlangsungan pelayanan.
b. Perlu adanya penugasan kepada
petugas yang bertanggungjawab secara
khusus.
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS5
a. Monitoring terhadap keamanan sistem
informasi akademik dosen telah
diterapkan, tetapi belum terdapat
prosedur perencanaan yang baku dan
analisa masih bersifat individu.
b. Hal-hal yang memungkinkan menjadi
penyebab
terganggunya
layanan
sistem informasi akademik dosen
beserta cara penanganannya telah
difahami,
akan
tetapi
belum
diidentifikasi dengan jelas, belum
terdokumentasi dan belum terdapat
prosedur yang baku.
c. Perlu adanya penugasan secara jelas
dan terdokumntasi kepada petugas
yang bertanggungjawab menangani
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

masalah keamanan data dan keamanan
fisik sistem informasi akademik dosen
Bina Sarana Informatika (BSI).
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS7
a. Diharapkan adanya dokumentasi dari
materi pelatihan yang dilakukan oleh
Biro Teknologi Informas (BTI).
b. Perlu adanya dokumentasi dan
pedoman
yang
baku
dari
penyelenggaraan
pelatihan
yang
dilakukan.
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS8
a. Perlu adanya prosedur penanganan
yang didefinisikan secara tertulis.
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS9
a. Perlu adanya prosedur khusus dan
dokumentasi
bagi
pemeliharaan
sumberdaya TI (fasilitas, aplikasi dan
data) yang bersifat kritis.
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS10
a. Perlu prosedur penanganan masalah
secara baku dan terdokumentasi.
b. Pengelolaan laporan dan analisa
permasalahan diharapkan dilakukan
secara formal, tertulis dan baku.
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS11
a. Perlu adanya tools untuk pengaturan
data maksimum yang digunakan
secara otomatis.
b. Perlu adanya pelatihan formal bagi
staf untuk pengaturan data.
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS12
a. Perlu adanya standar formal untuk
keamanan fisik agar ada kepastian
bahwa keamanan telah tercapai
b. Perlu
adanya
pelatihan
untuk
mengatasi situasi darurat dengan
latihan keamanan dan kesehatan.
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada DS13
a. Perlu adanya efisiensi waktu pada saat
pegawai menunggu sumberdaya.
b. Perlunya
tindak
lanjut
agar
penyimpangan dapat dikoreksi dan
ditangani dengan cepat.
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada ME1
a. Perlu adanya pengumpulan dan proses
penugasan
standar
yang
diindentifikasikan.
Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada ME2
a. Perlu adanya dokumentasi kontrol
internal TI dan dikomunikasikan pada
pihak terkait.

15. Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada ME3
a. Perlu adanya pendekatan standar untuk
menjamin kepatuhan hukum.
16. Rekomendasi untuk mengatasi gap
maturity level pada ME4
a. Respon terhadap tata kelola TI
diharapkan tidak hanya dilakukan bila
terdapat insiden yang mengakibatkan
kerugian bagi organisasi.
4.6 Implikasi Penelitian
Ada beberapa hal yang diharapkan dari hasil
penelitian penulisan Tesis ini, mencakup beberapa
aspek dibawah ini antara lain :
4.6.1 Aspek Manajerial
a. Diharapkan hasil dari penelitian Tesis ini
bias disampaikan kepada Pimpinan, dalam
rangka usulan perbaikan kedepan didalam
tata kelola TI.
b. Selain kepada Pimpinan, hasil dari
penelitian Tesis ini juga disampaikan
kepada unit terkait sebagai masukan dalam
rangka perbaikan dalam tata kelola TI.
c. Diharapkan
juga
bisa
dilakukan
pelatihan/training untuk Pengelola di Bina
Sarana Informatika dapat memperoleh
sertikasi di bidang CISA (Certified
Information System Audit).
d. Dari hasil pelatihan/training, diharapkan
institusi dapat membangun/ membentuk
Sistem Audit Internal, yang dapat
menunjang kontrol internal.
4.6.2 Aspek Sistem
Sedangkan bila ditinjau dari aspek sistem, hal
ini akan sangat berguna sebagai masukan untuk
pengembangan sistem kedepan agar lebih baik
didalam pelayanan tata kelola TI di Bina Sarana
Informatika, khususnya sistem informasi layanan
akademik dosen.
4.6.3 Penelitian Lanjutan
a. Dapat dilakukan untuk penelitian lanjutan
secara menyeluruh di bidang yang lain baik
didalam maupun diluar Bina Sarana
Informatika.
b. Dapat dilakukan secara berkala, baik pada
bidang yang sama atau yang berbeda.
c. Penambahan responden dari pengelola yang
digunakan untuk mengisi sampel, sehingga
meningkatkan kualitas informasi dari
kematangan tata kelola TI.

5.1 Kesimpulan
Dari kajian literatur yang telah dijelaskan
pada bab-bab sebelumnya diketahui bahwa pentingnya
penelitian ini adalah kita bisa melihat tingkat
kematangan sistem infomasi layanan akademik dosen
pada Bina Sarana Informatika (BSI) dengan
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melakukan penilaian current maturity melalui
kuisioner dan wawancara kepada responden yang
terkait dengan pengelolaan IT, sehingga kita bisa
mendapatkan manfaat dari penelitian ini dengan cara
menganalisa dan mengetahui adanya GAP yang ada,
dan selanjutnya ditentukan langkah-langkah yang
harus dilakukan untuk mengatasi gap tersebut.
Dari hasil pengolahan data yang dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa :
a. Pelaksanaan tata kelola TI dilingkungan Bina
Sarana Informatika (BSI), Jakarta sudah cukup
baik, tetapi masih belum sesuai harapan, ini
terlihat dari hasil proses pengolahan datanya yang
sudah diatas dari kondisi Enterprise Current
Status (2 Repeatable), tetapi belum mencapai
Enterprise Target (4 Manage & Measureable).
b. Tingkat kematangan (Maturity Level) dari tata
kelola yang dilakukan Bina Sarana Informatika
(BSI), Jakarta masih terdapat gap antara current
maturity level pada level 2 dengan expected
maturity level pada level 4 sehingga perlu
dilakukan langkah-langkah atau upaya untuk
menutup gap tersebut.
c. Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah dengan
melakukan rekomendasi pada 16 control
objectives pada domain DS (Delivery Support)
yaitu DS1, DS2, DS3 sampai dengan DS13,
kecuali DS6 dan 4 control objectives pada domain
ME (Monitoring Evaluation) yaitu ME1, ME2,
ME3 & ME4.
5.2 Saran
Dari hasil penelitian Tesis ini maka dapat
disampaikan beberapa saran berkaitan dengan sistem
layanan akademik dosen di Bina Sarana Informatika
(BSI) ini untuk kedepan :
a. Sebaiknya hasil dari penelitian Tesis ini bias
disampaikan kepada Pimpinan, dalam rangka
usulan perbaikan kedepan didalam tata kelola TI.
b. Sebaiknya selain kepada Pimpinan, hasil dari
penelitian Tesis ini juga disampaikan kepada unit
terkait sebagai masukan dalam rangka perbaikan
dalam tete kelola TI.
c. Sebaiknya dilakukan pelatihan/training untuk
pengelola di Bina Sarana Informatika dapat
memperoleh sertikasi di bidang CISA (Certified
Information System Audit).
d. Sebaiknya
institusi
dapat
membangun/
membentuk Sistem Audit Internal, Dari hasil
pelatihan/training, yang dapat menunjang kontrol
internal.
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