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Abstrak–Bina Sarana Informatika sebagai salah satu perguruan tinggi yang terus berkembang dan ingin
menjangkau semua wilayah Indonesia sudah tentu memerlukan banyak dukungan termasuk dukungan yang baik
akan layanan TI dan SI. Pengelolaan TI dan SI yang baik dapat lebih mempercepat tercapainya goal organisasi,
maka dari itu perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Adanya perubahan paradigma pengelolaan TI yang
berorientasi pada customer dan bukan hanya pada reguler user saja menyebabkan IT service management
menjadi bagian yang paling berpengaruh pada pengelolaan TI. Pendorong utama pentingnya IT Service
Management adalah fakta semakin meningkatnya ketergantungan organisasi kepada teknologi informasi untuk
mencapai tujuan strategi dan kebutuhan organisasi.Sehubungan dengan manajemen layanan TI, perlu
digunakan suatu standar sebagai best practices berbasis proses terintegrasi yang dapat digunakan untuk
mengelola IT Services. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) merupakan sebuah kerangka kerja
yang menggambarkan praktek terbaik dalam manajemen layanan TI dan berfokus pada pengembangan dan
pengukuran yang terus menerus terhadap kualitas dari layanan, membantu menghubungkan TI dengan
kebutuhan pelayanan bisnis, memberikan pengaruh kepada manajemen termasuk di dalamnya manajemen orang
dan proses, efektifitas teknologi, serta efisiensi dan ekonomis dalam memberikan pelayanan bisnis dengan
service level yang telah disetujui bersama.
Pengumpulan data diawali dengan mengetahui visi, misi dan tujuan organisasi, kemudian melakukan analisis
proses-proses sesuai dengan kerangka proses dalam framework ITIL versi 3, meliputi Service Strategy, Service
Design, Service Transition, Service Operation dan Continual Service Improvement (Service Evaluation).
Dilakukan wawancara dengan responden ahli dan kuesioner dengan skala Guttman untuk mengetahui tingkat
kematangan layanan saat ini (current maturity) serta tingkat kematangan layanan yang diharapkan (expected
maturity). Berdasarkan pengukuran maka didapat hasil rata-rata proses IT service management berada di level
2 (repeatable).
Kata kunci : IT Service Management, Audit, ITIL v3
1. PENDAHULUAN
Perkembangan dan keterlibatan teknologi informasi
(TI) dalam mendukung segala kegiatan organisasi
sekarang ini tidak dapat dihindari lagi.Pada saat ini
banyak badan pemerintah, organisasi, dan
perusahaan menjadikan TI sebagai tulang punggung
pendukung bagi setiap proses bisnis utama guna
mencapai tujuan bisnisnya. Proses bisnis yang
berjalan 24 jam 7 hari membutuhkan TI dimana
harus setiap saat siap sedia memberikan layanan
yang dibutuhkan. Perkembangan TI yang sudah
menjadi suatu kebutuhan, memberikan banyak
manfaat dan keuntungan bagi suatu organisasi
misalnya dalam hal penyimpanan, pengiriman,
pengaksesan dan pengolahan data atau informasi
yang menjadi semakin cepat. Perkembangan
teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai
salah satu sumber daya yang sangat penting dan
perlu untuk dikelola secara baik dan benar dalam
rangka meningkatkan produktifitas dan membuat
proses bisnis lebih efektif dan efisien.
Penerapan TI yang selaras dengan tujuan institusi
akan tercapai apabila didukung oleh sistem tata
Proceedings SNIT 2012: Hal. A-174

kelola yang baik yang dimulai dari tahap
perencanaan, implementasi dan evaluasi. Tata
kelola teknologi informasi merupakan struktur
hubungan dan proses yang berfungsi untuk
mengarahkan dan mengontrol suatu institusi dalam
mencapai tujuannya dengan menambahkan nilai
dan menyeimbangkan resiko terhadap teknologi
informasi dan proses-prosesnya. Keterlibatan TI ini
juga mempengaruhi segala kegiatan pada sebuah
perguruan tinggi, dimana Perguruan Tinggi adalah
sebuah organisasi yang berusaha untuk selalu
berubah dari waktu ke waktu.Persaingan yang
tinggi antar perguruan tinggi, menuntut perguruan
tinggi untuk terus meningkatkan kualitasnya.TI
sebagai salah satu pendukung dari suatu organisasi
modern juga tidak lepas dari tuntutan untuk selalu
memperbaiki kinerjanya, dimana TI merupakan
perangkat teknologi yang akan dipergunakan untuk
membantu sistem informasi (SI). Dalam mengelola
TI dan SI, diperlukan suatu standar yang dapat
membantu pengelola untuk melihat kesenjangan
antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan
permasalahan teknis yang ada. Tata kelola TI
sangat diperlukan diantaranya untuk tetap menjaga
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investasi, meningkatkan daya saing (memberikan
nilai tambah), serta menjaga keberlangsungan
bisnis proses yang ada.
Terkait dengan hal tersebut, membangun
infrastruktur teknologi informasi yang diselaraskan
dengan kebutuhan dan arah organisasi, maka Biro
Teknologi Informasi (BTI) di Bina Sarana
Informatika (BSI) diberi tanggung jawab terhadap
dukungan layanan TI di lingkungan BSI, dimana
aktivitas tersebut sejalan dengan visinya yaitu
menjadikan pusat layanan TIK di lingkungan BSI
yang dapat mengintegrasi dalam pembelajaran,
pengelolaan manajemen pendidikan, maupun
pemanfaatan TIK dalam berbagai kegiatan
pendidikan.Tanggung jawab akan dukungan
layanan TI baik di pusat maupun di cabang dan
secara offline maupun online, intinya yaitu untuk
meningkatkan manajemen layanan TI bagi
pengguna maupun manajemen yang secara bertahap
sudah diterapkan terutama bidang Information
Technology Service Management (ITSM) namun
perlu ditingkatkan kualitas layanannya baik dari sisi
sistem informasi seperti kemudahan akses yang
disertai dengan kecepatan dan ketepatan informasi
yang dibutuhkan pengguna, atau peningkatan
kualitas dari sisi infrastruktur untuk mendukung
sistem informasi tersebut. Dengan demikian untuk
peningkatan ITSM tersebut perlunya dilakukan
pengauditan. Melalui penelitian ini mencoba
melakukan IT service management audit dengan
menggunakan framework Information Technology
Infrastructure Library versi 3.0 (ITIL v3).
ITILmenurut Alison Cartlidge (2007) merupakan
kerangka kerja atau konsep yang menggambarkan
praktek terbaik dalam manajemen layanan
teknologi
informasi
dan
berfokus
pada
pengembangan dan pengukuran yang terus menerus
terhadap kualitas dari layanan TI yang diberikan
baik terhadap bisnis atau pelanggan.
Adapun hasil analisis terhadap aspek layanan dan
pengelolaannya belum seratus persen optimal,
masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya
dari sisi sistem informasi seperti kemudahan,
kecepatan dan ketepatan informasi, peningkatan
kualitas dari sisi infrastruktur untuk mendukung
sistem informasi tersebut, sehingga dapat
mengganggu dalam penyajian layanan informasi
kepada pihak-pihak yang membutuhkan serta
pengontrolan dalam meningkatkan produktifitas
dan membuat proses bisnis lebih efektif dan efisien.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
rekomendasi terhadap peningkatan IT service
management berdasarkan framework ITIL v3 pada
BSI dan mengkaji hasil pengukuran terhadap
kematangan IT service management audit sehingga
diupayakan adanya peningkatan pengelolaan
terhadap layanan TI.

2. KAJIAN PUSTAKA
2.1. IT Audit
Audit TI merupakan proses pengumpulan dan
evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah
sistem komputer yang digunakan telah dapat
melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga
integritas data, dapat membantu pencapaian tujuan
organisasi secara efektif, serta menggunakan
sumber daya yang dimiliki secara efisien (Weber,
2000). Audit TI sendiri merupakan gabungan dari
berbagai macam ilmu, antara lain: Traditional
Audit, Manajemen Sistem Informasi, Sistem
Informasi Akuntansi, Ilmu Komputer, dan
Behavioral Science. Pada dasarnya, Audit TI dapat
dibedakan
menjadi
dua
kategori,
yaitu
Pengendalian Aplikasi (Application Control) dan
Pengendalian Umum (General Control)
2.2. IT Service Management
Berdasarkan itSMF (2007) dinyatakan bahwa
definisi dari IT service management dapat
dijelaskan dari mulai arti service yaitu layanan
adalah cara memberikan nilai bagi pelanggan
dengan memfasilitasi outcomes pelanggan ingin
dicapai tanpa kepemilikan biaya secara khusus dan
resiko.
Sedangkan
ServiceManagementadalahseperangkatkemampuan
khusus
organisasi
untukmemberikannilaikepadapelanggan
dalam
bentuk layanan. Sedangkan menurut Intosai (2001)
IT
ServiceManagementadalahtotalitaspenyediaan
layananTI,
termasukmanajemeninfrastrukturdan lingkungan.
Infrastruktur
TIadauntukmenyediakanlayananTIyang
memenuhiberbagaikebutuhan bisnisdanpermintaan
pelanggan
2.3. IT Infrastructure Library
TechnologyInformationInfrastructureLibrary(ITIL)
adalahbahasa
Inggris
dari
suatusetdokumenyang
terdiridaribeberapavolume konsep manajemen TI,
prosesdanmetode. Pedoman, didokumentasikan
dalamsatu setbuku, menggambarkan sebuah
integrasi, berbasis proses, praktek terbaikkerangka
kerjauntukmengelolalayanan TI(Elephant Pink,
2004).ITIL
menyediakan
sekumpulan
best
practices yang lengkap dan konsisten untuk IT
Service Management serta mempromosikan
pendekatan quality untuk mencapai efeksitivitas
dan efisiensi organisasi dalam penggunaan sistem
informasi. Secara umum keuntungan yang
diperoleh dari ITIL adalah bisnis yang lebih
kompetitif diantaranya dengan meningkatnya
kepuasan dan pelayanan nasabah, meningkatnya
availability dan reliability dari pelayanan IT,
meningkatnya roles dan responsibilities dari
organisasi IT, menghubungkan IT dengan bisnis
dan bisnis dengan IT.
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Kerangka konsep IT service management di
INPUT :
Tinjauan Kajian
Pustaka,
Riset Organisasi,
Kuesioner,
Wawancara dengan
tim ahli

BSIseperti yang terlihat pada gambar yaitu :

PROSES :
Analisis &
Evaluasi

OUTPUT :
Hasil analisis
IT service
management
audit&
pemetaannya

METODE :
Deskriptif dengan observasi, wawancara, kuesioner terhadap responden ahli yaitu
KaBiro TI, Analis Sistem dan DBA, Internet& Multimedia, Network
Administrator dan Technical Support
Gambar 1. Kerangka Konsep Pemikiran

3. METODE PENELITIAN DAN HASIL
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan menyajikan rangkuman hasil pengamatan
langsung (survey), wawancara dan pengisian
kuesioner.
Hasil
yang
didapat
akan
menggambarkan keadaan yang ada di lapangan
mengenai layanan service management yang
diberikan BTI di BSI pada saat ini. Variabel
penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap
performa kerja ITservice management dari kondisi

yang ada sekarang untuk melihat efektifitas dan
efisiensi bisnis terhadap berfungsinya sistem
aplikasi yang tersedia, sebelum dilakukan
penerapan Information Technologi Infrastructure
Library. Populasi yang menjadi penelitian ini
terletak di BTI. Adapun responden dalam penelitian
ini berjumlah 4 responden ahli dan dapat dilihat
pada tabel 1, berikut :

Tabel 1. Responden (Sample) IT service management audit
No.

Populasi

Jumlah Sample dalam Populasi

1.

Ka. Biro TI

1

2.

Analis Sistem &Database Administrator (SI)

1

3.

Internet & Multimedia

1

4.

Network Administrator&Technical Support

1

Total

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini
adalah tehnik purposive sampling. Melalui teknik
ini, pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan
dari penelitian dan pertimbangan-pertimbangan
tertentu yaitu sampel yang dipilih merupakan
sampel tenaga ahli yang memahami Teknologi
Informasi dan Sistem Informasi.Penelitian diawali
dengan proses pengumpulan data primer dan
pencarian data sekunder mengenai service
management. Setelah data yang diperoleh memadai,
maka peneliti melakukan analisa kebutuhan dan
membuat model dalam bentuk kuesioner.
Selanjutnya kuesioner ini diberikan kepada
beberapa responden yang bertindak sebagai pakar,
yaitu KaBiro TI, Analis Sistemdan Database

4

Administrator, Internet dan Multimedia, Network
Administrator dan Technical Support di perusahaan
yang menjadi tempat penelitian dilakukan.
Analisa dilakukan terhadap hasil kuesioner
dengan jumlah pertanyaan yang berbeda untuk
setiap aspek yang dinilai. Jawaban yang diberikan
dari masing-masing responden diakumulasikan dan
didapat nilai rata-rata sebagai nilai kematangan
yang diperoleh kemudian dilakukan perbandingan
terhadap tingkat kematangan yang diberikan oleh
alat bantu pengukuran tingkat kematangan. Hasil
penilaian yang dilakukan, diperoleh rekapitulasi
hasil kuesioner pada service management yang
dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.Rekapitulasi hasil kuesioner pada service management dengan framework ITIL
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Tingkat
layanan

Service
Transition

Daftar
Nama
Configuration
Management System/
Configuration
Management Database
Request for Change
Service Design Package

Service
Design

SLA, OLA, UC
Financial Analysis

Service
Strategy

Service Portfolio
Incident Record

Service
Operation
Continual
Service
Improvement

Problem Record
Service Evaluation
Report

Proses
IT-IL
Service Asset and
Configuration
Management

Jumlah
Pertanyaan
47

Change
Management
Service Level
Management
Service Level
Management
Financial
Management
Service Portfolio
Management
Incident
Management
Problem
Management
Service Evaluation

Berdasarkan hasil analisa pencapaian nilai
kematangan yang didapat maka disimpulkan bahwa
saat ini BSI berada pada tingkat level 2
(repeatable)
yaitu
prosespengelolaan
layanandasartelah ditetapkan dimana perlunya
disiplinsebagai
acuan
untukmengulangikeberhasilansebelumnyapadalaya
nan serupadengantingkatlayanansama. Sebuah
tingkatan dimana mengetahui sejauh mana kegiatan

1.57

Maturity
Level
2

35

2.53

2

66

2.87

3

65

2.44

2

37

2.21

2

35

2.98

3

39

1.84

2

33

1.59

2

21

2.78

3

Total
378

2.31

Index

Rata-rata
2

sedang dilaksanakan.Adapun temuan yang dapat
dianalisa dari hasil kuesioner yang diperoleh dari
responden ahli yang melibatkan kesembilan area
fokus yang dijadikan titik konsentrasi penilaian
kematangan dapat dilihat pada Tabel 3 dimana
merupakan tabel yang berisikan kondisi service
management saat ini yang bernilai tidak
berdasarkan area fokus (contoh untuk beberapa
fokus).

Tabel 3. Kondisi service management saat ini yang bernilai tidak
Tingkat
layanan
Service
Transition

Service
Design

DaftarNama

Proses ITIL

Kondisi Bernilai Tidak

Configuration
Management
System/
Configuration
Management
Database

Service Asset
and
Configuration
Management

Request for
Change
Service Design
Package

Change
Management
Service Level
Management

 Klasifikasi configuration item berdasarkan tipe
 Informasi mengenai manufaktur dari configuration
item
 Nama manufaktur
 Informasi mengenai versi configuration items
 Status riwayat configuration item untuk status dan
versi yang lalu
 Hubungan configuration items dengan yang lainnya
merupakan suatu komponen dari
 Hubungan configuration items dengan yang lainnya
dihubungkan dengan
 Lisensi secara mendetail
 Referensi untuk pendokumentasian untuk dokumentasi
sesuai kontrak
 Referensi untuk pendokumentasian untuk dokumentasi
yang lain
 Persetujuan atau penolakan untuk perubahan penulis
resensi buku.
 Pelayanan aset kritis untuk identifikasi aset bisnis
kritis berhubungan dengan layanan dimana aset kritis
yang lain dipergunakan pada layanan
 Referensi kontrak berikut yang berlaku
 Biaya dan harga untuk biaya layanan tetap
 Biaya dan harga untuk ketentuan tagihan
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Tingkat
layanan

DaftarNama

Proses ITIL

Kondisi Bernilai Tidak

Service Level
Agreement
(SLA),
Operational
Level
Agreement
(OLA),
Underpinning
Contract (UC)

Service Level
Management

 Informasi pemeriksaan mengenai lokasi dan tanggal
untuk pemeriksaan dari paket layanan desain oleh
pengelolaan layanan
 Informasi pemeriksaan mengenai lokasi dan tanggal
untuk pemeriksaan dari paket layanan desain oleh
pengelolaan layanan pada manajer kapasitas
 Informasi pemeriksaan mengenai lokasi dan tanggal
untuk pemeriksaan dari paket layanan desain oleh
pengelolaan layanan pada manajer ketersediaan
 Uraian mengenai layanan bisnis ke dalam infrastruktur
layanan merupakan tanggung jawab manajer supplier
 Rincian perubahan secara teknis dalam pembangunan,
pengujian, penyebaran, dan layanan operasional untuk
alat pendukung ditariknya alat terhadap kasus
penyebaran yang tidak berhasil

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner kemudian
dilakukan wawancara tertulis terhadap pihak level
manajemenBSI
dan
berdasarkan
pedoman
pencapaian level maturity dari ITSCMM
dinyatakan bahwa harapan kedepan dalam jangka
waktu dekat target peningkatan level berada pada
titik level 3 (defined) yaitu proses layanan IT
terdokumentasi,
standar,
danterintegrasikedalamstandar pelayanan proses.
Semua layanan dikirim dengan persetujuan, versi
disesuaikandari standar proses layanan organisasi

pada IT Service Management atau dalam istilah
penerimaan kematangan manajemen teknologi level
tiga disebut technology integration. Untuk
selanjutnya dijadikan batasan dalam menentukan
gap yang terjadi pada IT Service Management.
Analisa gap merupakan keadaan yang
ditemukan
setelah
mendapatkan
tingkat
kematangan dan harapan pencapain dari
manajemen. Berikut tabel 5 menguraikan proses
kegiatan tersebut.

Tabel 5. Hasil Analisa Gap dan Identifikasi Perbaikan Potensial

Sasaran proses

Deskripsi
proses
Yang harus
dilakukan

Hasil Analisa Gap dan Identifikasi Perbaikan Potensial
Menentukan gap antara keadaan saat ini dengan harapan yang diinginkan manajemen dan
mentransformasikan gap menjadi peluang perbaikan
Analisa gap yang ditemukan bahwa saat ini IT Service Management pada Akademi BSI
berada pada:
Proses layanan IT terdokumentasi, standar, danterintegrasikedalamstandar pelayanan proses.
Semua layanan dikirim dengan persetujuan, versi disesuaikandari standar proses layanan
organisasi mencakup integrasi teknologi
Layanan kritis telah diidentifikasi bersama dengan dependensi teknologi
Sistemyangterintegrasiuntukmemberikankinerjaketersediaan,danpemulihanyang
diperlukanuntuklayanan tersebut
Banyak fokus dalam pengukuran kinerja berbeda multi alat dan flatform
Bayangan pemetaan untuk konfigurasi dan aset data dengan manajemen perubahan
tunggal untuk operasi
Mengkonsolidasikan ketersediaan dan perencanaan kapasitas pada beberapa layanan
Intergasi perencanaan perbaikan bencana
Sistem dikonsolidasikan untuk memelihara biaya
Setelah gap terdefinisi dilakukan evaluasi dan peluang perbaikan diidentifikasi. Mencari akar
penyebab, kekuatan dan praktik terbaik yang ada untuk menutup gap tersebut.
Menggunakan pemahaman kondisi saat ini berdasarkan aspek penilaian dan
membandingkannya dengan harapan yang ingin dicapai dari pihak manajemen
Melakukan pendekatan solusi dengan Information Technology Infrastructure Library versi 3
untuk menutup gap yang ada guna menyusun strategi peningkatan pada aspek-aspek yang
harus dilakukan peningkatan. Diuraikan berikut ini:
Proses layanan IT terdokumentasi, standar, danterintegrasikedalamstandar pelayanan proses.
Semua layanan dikirim dengan persetujuan, versi disesuaikandari standar proses layanan
organisasi :

Prosedur 1. Menyediakan titik kontak tunggal untuk seluruh pengguna IT service
management

Prosedur 2. Menyediakan akses ke pustaka dari semua produk, dokumentasi dari
hardware dan software dan referensi-referensi yang digunakan oleh pengguna .

Prosedur 3. Mengadakan riview bersama dengan pengguna terhadap
insiden/problem/perubahan yang sangat berpengaruh yang terjadi di setiap waktu.
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Hasil Analisa Gap dan Identifikasi Perbaikan Potensial
Prosedur 4. Memastikan adanya daftar pengguna dan digunakan untuk memonitor mutu
layanan.

Prosedur 5. Keterlibatan staf dalam IT service management secara penuh waktu atau
bergantian.
Model maturitas, pencapaian target dari manajemen
Framework ITIL versi 3
Deskripsi peluang perbaikan dan dokumen
Maturity Measurement


Masukan
Komponen
Keluaran
Tools

Berdasarkan hasil penelitian dan panduan teori yang
menjadi dasar penelitian maka dirancang rekomendasi
yang dapat digunakan di BSI untuk meningkatkan
layanan pada tata kelola TI dan SI yang dikhususkan
pada peningkatan IT Service Management. Implikasi
dari temuan penelitian mencakup pada tiga bagian
yaitu aspek manajerial, aspek tatakelola sistem dan
aspek penelitian lanjutan. Implikasi dari penerapan IT
Service Management secara manajerial yang
diharapkan adalah:
1. Meningkatkan pengelolaan dari elemen
infrastruktur TI meliputi proses identifikasi,
pencatatan dan pendokumentasian, pelaporan
komponen TI yang didalamnya termasuk
versi, lisensi, referensi, komponen konstituen
dan hubungan
2. Mengefektifkan koordinasi melalui jalur
formal akan setiap permintaan untuk
menerapkan perubahan
3. Memiliki tolok ukur yang jelas untuk
memastikan
kinerja
pelayananpengirimanmasih dalam batas
yangditetapkan dandisetujui.
4. Melakukan
identifikasidanpemantauanKey
Performance Indicator, pemberian informasi
kepadafungsidesainlayananuntukmengaktifka
nlayanankualitasmenjadi meningkat serta
menjalankan pencegahanpelanggaranSLA.
5. Memberi masukan informasi yang sangat
penting berupa informasi biaya-biaya dalam
memberikan dan menyediakan layanan dari
dan terhadap pelanggan.
6. Pihak manajemen menyiapkan daftar layanan
secara lengkap dan persetujuan kontrak yang
diberikan penyedia jasa untuk mengatur
layanan yang akan diberikan untuk
pelanggan.
7. Melakukan antisipasi terhadap peristiwa yang
dapat berpotensi merusak layanan TI di masa
mendatang dengan merinci kualitas layanan
TI
8. Melakukan perincian akan permasalahan
dengan mendeteksi atau /melacak setiap
permasalahan tersebut.
Secara aspek tata kelola sistem, maka dengan adanya
kerangka kerja yang jelas memungkinkan untuk
dibuatnya Standar Operasi Prosedur yang lebih
sistematis dan detail.
1. Dengan
adanya
standar
prosedur
mengakibatkan ritme kerja yang lebih cepat,
efektif dan efisien

2.

Prosedur
yang
jelas
memungkinkan
pemahaman yang lebih baik terhadap
mekanisme kerja dari setiap proses
3. Prosedur yang jelas memudahkan pihakpihak terkait dalam hal ini pengguna dan
penyedia layanan untuk menggunakan,
meminta layanan baru dan melakukan
evaluasi untuk meningkatkan kualitas
layanan.
Mengacu pada batasan masalah pada bab satu dalam
penelitian ini harapan kedepan bahwa adanya
penelitian lanjutan yang dapat dilakukan dan berguna
untuk menyelesaikan keseluruhan proses dalam
peningkatan IT Service Management pada tahapan
yang lebih lengkap hingga mampu memenuhi tingkat
kematangan proses layanan yang lebih baik guna
mendukung jalannya bisnis proses di Akademi BSI.
4. KESIMPULAN
Secara garis besar dapat dibuat beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
a. IT service managementdi BSI dengan kerangka
ITIL v3 didapat pengukuran tingkat maturity
berada pada level 2 (Repeatable) yaitu
prosespengelolaan layanandasartelah ditetapkan
dimana
perlunya
disiplinsebagai
acuanuntukmengulangikeberhasilansebelumnyapa
dalayanan serupadengantingkatlayanansama.
b. Terdapat gap analisis dari kondisi yang ada
sekarang dengan harapan dari manajemen. Gap
tersebut
meliputi
proses
layanan
TI
terdokumentasi,
standar,
danterintegrasikedalamstandar pelayanan proses.
Semua layanan dikirim dengan persetujuan, versi
disesuaikandari standar proses layanan organisasi
mencakup integrasi teknologi meliputi :
1. Layanan kritis telah diidentifikasi bersama
dengan dependensi teknologi
2. Sistemyangterintegrasiuntukmemberikankine
rjaketersediaan,danpemulihanyang
diperlukanuntuklayanan tersebut
3. Banyak fokus dalam pengukuran kinerja
berbeda multi alat dan flatform
4. Bayangan pemetaan untuk konfigurasi dan
aset data dengan manajemen perubahan
tunggal untuk operasi
5. Mengkonsolidasikan
ketersediaan
dan
perencanaan kapasitas pada beberapa layanan
6. Intergasi perencanaan perbaikan bencana
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7.

Sistem dikonsolidasikan untuk memelihara
biaya
c. Untuk itu diperlukan strategi yang dapat menutup
gap tersebut dengan mengimplementasikan
Information Technology Infrastructure Library
sebagai best practisekerangka kerja IT yang
memberikan panduan bagaimana mencapai
keberhasilan dalam operasional pengelolaan
layanan TI (IT Services Management).
d. Strategi-strategi dalam meningkatkan layanan
diantaranya:
1. Perlunya pengelolaan dan pengelompokan
suatu elemen infrastruktur TI menurutjenis
atau tipe untuk memudahkan pencarian
secara efektif dan efisien
2. Membuat jaminan kesepakatan tingkat
layanan yang diberikan kepada pengguna TI
3. Membuat Standar Operasional Prosedur
(SOP) terhadap pelaksanaan proyek-proyek
organisasi
4. Membuat
analisa
sinkronisasi
antara
kebutuhan layanan dengan biaya
5. Membuat layanan yang user friendly
memudahkan bagi pengguna, baik yang telah
ada atau yang direncanakan
6. Melakukan prioritas dengan pengamanan
jaringan, sistem dan aplikasi serta melakukan
investigasi
dan
diagnosa
yang
mengembalikan operasi layanan secepat
mungkin kepada pengguna
7. Memprioritaskan penanganan masalah dari
fungsi komponen berdasarkan urgensi acuan
waktu
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